
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

                V Bratislave 11.12.2019

                12124/2019/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Pasportizácia miestnych komunikácií v správe mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto,, zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117  Zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č.

345/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava

IČO:                             00 603 317

DIČ: 2020887385

Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý – starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:  1800347007/5600

Kontaktná osoba:   Ing. Marián Blaho 02/49 253 351

      2.    Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služby



2

3.     Opis  predmetu zákazky:

        Predmetom zákazky je pasportizácia miestnych komunikácií v správe a na území mestskej časti

        Bratislava – Nové Mesto v rozsahu pre zabezpečenie centrálnej technickej evidencie ciest v zmysle

        zákona č. 135/1961 Zb.

Špecifikácia predmetu zákazky:

Naplnenie databázy portálu Informačného systému modelu cestnej siete prevádzkovaného Slovenskou

        správou ciest pre miestne komunikácie v správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v rozsahu

        prvkov nutnému k zabezpečeniu centrálnej technickej evidencie ciest. Podkladom na spracovanie

        pasportizácie budú úseky cestnej siete miestnych komunikácií, prístupné na portály Cestnej

        databanky.

        Spracovateľ vykoná zber nepremenných technických parametrov na sieti miestnych komunikácií v

        správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zaznamenaním ich výskytu, typu a lokalizácie.

        Rozsah a presnosť údajov, požadovaných pre naplnenie databázy:

· Šírka jazdného pruhu v metroch s rozlíšením na decimetre v priemernej šírke pre úsek

referenčnej siete

· Typ krytu vozovky podľa číselníka IS MCS

· Dopravná značka zvislá. Zvislá dopravná značka bude mať zaznamenané číslo dopravnej

značky podľa číselníka prílohy 1 k  vyhláške ministerstva vnútra č.  9/2009 Z.  z,  zaznamenané

umiestnenie a prípadný písomný údaj na značke

· Železničné priecestie. Železničné priecestie bude mať identifikovaný druh zabezpečenia podľa

číselníka IS MCS

· Kolízny bod s rozlíšením na prechod pre chodcov a križovanie s cyklotrasou

· Záchytné bezpečnostné zariadenia s identifikovaným typom zariadenia podľa číselníka IS MCS

· Chodník

· Vyznačené parkovanie s rozdelením typu parkovania na kolmé, šikmé a pozdĺžne

· Podjazd so zaznamenanou minimálnou podjazdnou výškou s presnosťou na decimetre

          Všetky napĺňané údaje budú lokalizované na referenčnej sieti pomocou úsekového staničenia s

          presnosťou pre zobrazenie v mapovom podklade pre mierku 1:1000. Zároveň bude údaj lokalizovaný

          svetovou stranou vo vzťahu jeho umiestnenia k úseku referenčnej siete. Lokalizácia je zabezpečená

          importom do centrálnej databázy pomocou aplikácie “Miestne komunikácie” portálu IS MCS.

Spracovateľ pri zbere dát na miestnych komunikáciách v teréne označí nezrovnalosti vo vedení a

          umiestnení siete miestnych komunikácií pomocou poznámky v aplikácii “Miestne komunikácie”

          portálu IS MCS a slovným popisom nutnej úpravy.

          Zozbierané dáta spracovateľ naimportuje pomocou aplikácie “Miestne komunikácie” portálu IS MCS

          do centrálnej databázy v termíne do konca 15.decembra 2019. Mestská časť zabezpečí prístup do

          aplikácie “Miestne komunikácie” portálu IS MCS pre pracovníkov spracovateľa v potrebnom časovom
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          rozsahu a v potrebných užívateľských právach.

          Dodávateľ vykoná zber dát v teréne na miestnych komunikáciách na území mestskej časti Bratislava

- Nové Mesto v minimálnom rozsahu 800 úsekov referenčnej siete podľa Informačného systému

          modelu cestnej siete s preferenciou miestnych komunikácií III. triedy. Pasport komunikácií musí byt

          funkčný aj v GIS – e  MČ BA –NM, Pasport –APRX.

          (číselníka IS MCS sú v prílohe 1. Mapa a zoznam úsekov je v prílohe č.2,Metadáta o nepremenných

          parametroch cestnej siete sú k dispozícií na webovom sídle Cestnej databanky www.cdb.dk)

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 15 000,00 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1 Ponuku predkladajte mailom: jana.homolova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Pasportizácia miestnych komunikácií,,

            Kontaktná osoba: Ing. Marián Blaho (02/49 253 351), Ing. Ivan Trnavský (02/49 253 126)

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 19.12.2019 do 10:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.01.2020

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva

 (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia

služby  v  lehote  splatnosti  30  dní  odo  dňa  doručenia  dokladu  alebo  30  dní  odo  dňa  poskytnutia

riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7. Miesto a lehota  plnenia:

Miesto plnenia zákazky: Bratislava – Nové Mesto

Lehota plnenia: na základe objednávky do 31.12.2019

8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena   za  predmet  zákazky  musí  zahŕňať všetky  náklady   spojené  s  predmetom zákazky vrátane

dopravy ako celku.

         - ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

· celková cena bez DPH

· sadzba a výška  DPH

· celková cena s DPH
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- ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je   platcom

DPH.

9.  Uchádzač v rámci svojej ponuky:

· musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky

· predloží  názov,  adresu  sídla  a  IČO  za  účelom  overenia  tejto  skutočnosti  v  príslušných

registroch

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač,

ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

             JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


