VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a o plnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na
poskytnutie služby, ktorá nie je určená na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb
verejného obstarávania podľa § 9b ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
1. Identifikácia bežného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Krupina
Sídlo:
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
Zastúpený:
Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta
IČO:
00 320 056
DIČ:
20211525540
IČ DPH:
nie je platca DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Zvolen pobočka Krupina
Číslo účtu:
20020412/0200
Kontaktná osoba: Ing. Martin Križan
Telefón:
045/555 03 33
E-mailová adresa: sfrb@krupina.sk
(ďalej len obstarávateľ)
2. Názov predmetu zákazky: Geodetické a kartografické služby
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, vyhotovenie geometrických plánov na
zameranie pozemkov na LV v stave registra C KN, vyhotovenie geometrických plánov na
zameranie pozemkov na LV v stave registra E KN, vytýčenie hraníc pozemku, vytýčenie
stavieb, vyhotovenie výškopisu a polohopisu, v priebehu roka 2014.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: ročná suma do 3000,- eur
5. Dátum zverejnenia na profile: 27.1.2014
6. Podmienka účasti uchádzača: autorizovaný geodet, živnostenské oprávnenie alebo
zápis v obchodnom registri.

Vzor ponuky tvorí prílohu.
Bližšie informácie je možné získať u vyššie uvedenej kontaktnej osoby.

V Krupina dňa 27.1.2014

názov, sídlo, IČO, DIČ
tel. kontakt
e-mail kontakt

Cenník
Cenník geodetických a kartografických prác

Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu ku kolaudácii
Merná jednotka (MJ).....stavba
Cena za 1 MJ........................................................€
Za každu ďalšiu stavbu.........................................€
Minimálna cena geometrického plánu..............€

Vyhotovenie geom. plánu na zameranie pozemku na LV registra C KN
Merná jednotka (MJ).....100 m hranice pozemku
Cena za 1 MJ.........................................................€
Minimálna cena geometrického plánu..............€

Vyhotovenie geom. plánu na zameranie pozemku na LV registra E KN
Merná jednotka (MJ).....100 m hranice pozemku
Cena za 1 MJ.........................................................€
Minimálna cena geometrického plánu...............€

Vytýčenie hranice pozemku
Merná jednotka (MJ).....1 lomový bod hranice
Cena za 1 MJ
Do 10 bodov ťažko dostupný a neprehľadný terén...............€
Do 10 bodov otvorený a prehľadný terén..............................€
10 – 20 bodov........................................................................€
Viac ako 20 bodov.................................................................€
Minimálna cena za vytýčenie...............................................€

Vytýčenie stavby
Merná jednotka (MJ).....1 lomový bod stavby
Vytýčenie bodov stavby
Cena za 1 MJ..........................................................................€

Výškopisné a polohopisné zameranie pre projekt
Merná jednotka (MJ).....1 ha
Cena za 1 MJ
Intravilán.................................................................................€
Extravilán................................................................................€
Minimalna cena ....................................................................€
Nie som platcom DPH/ som platcom DPH
Ceny sú konečné.
V ............... dňa ..................................

podpis

