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Výzva na predloženie ponuky 
 

„Mapová integrácia údajov agendového systému obecného úradu Veľké Leváre“ 
 

Obec Veľké Leváre ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
predkladá podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 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: 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1) písm. b) ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa:  Obec Veľké Leváre 
Sídlo:     Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre 
Štatutárny zástupca:    Ing. Richard Nimsch 
IČO:          00310115  
DIČ:             2021039878 
IČ DPH:       -- 
Tel.:             034/2023107 
E-mail:         starosta@levare.sk 
Internetová stránka:   www.levare.sk  
 

2. Predmet obstarávania: 

Predmetom obstarávania je požiadavka obstarávateľa na dodávku diela „Mapová integrácia údajov 
agendového systému obecného úradu Veľké Leváre“, vrátane dodania licencií na prevádzku 
softvérového riešenia, ako aj potrebných mapových podkladov aj  služieb dátovej  validácie 
agendových údajov vo vzťahu ku korektnej integrácii údajovej bázy OcÚ v mapových podkladoch, ako 
súčasť komplexného zabezpečenia. 
 
3. Opis  predmetu zákazky:     

Predmetom obstarania je komplexné zabezpečenie informačno-softvérového riešenia - Mapová 
integrácia údajov agendového systému obecného úradu Veľké Leváre, ktoré poskytne prepojenie 
agendových údajov obecného úradu s  vhodných mapovým podkladom ( OcÚ uprednostňuje 
katastrálnu mapu), s následnou  vizualizáciou agendových  údajov úradu v ich priestorových (mapovo 
- lokalizačných) súvislostiach. 
Súčasťou  požadovaného riešenia musí byť aj vytvorenie a dodanie takých doplňujúcich mapových 
podkladov (vrstiev), ktoré umožnia  vizualizovať agendové údaje minimálne v niektorej z 3 úrovní 
lokalizačnej identifikácie : vo vzťahu k adrese, k ulici, k parcele. 
V rámci komplexného riešenia - Mapová integrácia údajov agendového systému obecného úradu VL 
požaduje obstarávateľ, aj aplikačné nástroje na prepojenie dokumentácie stavebného úradu 
s vhodným mapovým podkladom. 
 
Súčasťou požadovaného softvérového riešenia musia byť aj používateľské nástroje  na mapovú 
lokalizáciu a interpretáciu údajov z agendového systému obecného úradu  minimálne v rozsahu nižšie 
uvedených technických požiadaviek. 
 
Technické požiadavky na realizáciu  predmetu obstarania :  
A) Obstarávateľ požaduje analýzu súčasného stavu údajov agendového systému obecného  úradu  vo 

vzťahu k možnosti mapovej integrácie týchto údajov,  návrh postupov na prepojenie agendových 
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údajov obecného úradu s mapou, ako aj identifikáciu chybných zdrojových agendových údajov , 

pre potreby korektného prepojenia do navrhovaného mapového modelu  

(údaje potrebné na analýzu v zmysle tohto bodu A), z jednotlivých agend obecného úradu, 
vybratých pre mapovú integráciu zabezpečí a poskytne obecný úrad Veľké Leváre) 

B) obstarávateľ požaduje integráciu katastrálnej mapy za k.ú. Veľké Leváre, ako nevyhnutnú súčasť 

navrhovaného dátového modelu riešenia  (zdrojovú databázu zabezpečí obecný úrad Veľké Leváre 

od Geodetického a kartografického ústavu ), 

C) obstarávateľ požaduje poskytnutie a dodanie doplňujúcich nevyhnutne potrebných mapových 

vrstiev v minimálnom rozsahu - ulično lokalizačná vrstva, adresno lokalizačná vrstva, vrstva hraníc 

k.ú Veľké Leváre ( okrem už spomínanej integrácie katastrálnej mapy, podľa bodu B)  

D) obstarávateľ požaduje poskytnutie a dodanie funkcionality, ktorá umožní prepojenie vybranej 

dokumentácie stavebného úradu Veľké Leváre s katastrálnou mapou. Súčasťou takéhoto riešenia 

musí byť aj možnosť prepojenia s mapou a vizualizácie vybraného dokumentu (scan) vo vzťahu ku 

vyhľadávacím kritériám – minimálne však podľa čísla rozhodnutia a číslo parcely, 

E) obstarávateľ požaduje v rámci zabezpečenia komplexného riešenia aj inštaláciu a konfiguráciu 

dodávaného softvérovo - dátového riešenia na server, ku ktorému poskytne dodávateľ formou 

„hostingu“ (hosťovania) prístup vo forme „SaaS – Software as a service“, formou internetového 

pripojenia.  

F) obstarávateľ požaduje poskytnutie softvérovej licencie na softvérový produkt „Mapová integrácia 

údajov agendového systému obecného úradu Veľké Leváre“ 

(v minimálnom on-line prístupe do 6  používateľských licencií ) 
G) obstarávateľ požaduje poskytnutie softvérovej licencie na softvérový produkt „Mapová integrácia 

údajov agendového systému obecného úradu Veľké Leváre“ s nasledovnou minimálnou  

funkcionalitou nástrojov pre používateľa:  

 

1) zobrazovanie mapy obce Veľké Leváre, s mapovými funkciami: 

funkcie na „priblíženie/oddialenie (+/- ) mapového výrezu (zooming), presun/posun mapy 
v mapovom okne, samostatné/voliteľné zobrazovanie grafických/mapových vrstiev 
2) integrácia leteckých snímkov  

3) vyhľadanie prvkov na mape : 

napr.  – vyhľadávanie ulice, parcely, adresy, podľa relevantných identifikátorov – názov ulice, 
číslo parcely, identifikácia adresy – ulica, súp. resp. orientačné číslo, ako aj vyhľadávanie 
adresy na základe mena občana z agendovej evidencie OcÚ 

4) zobraziť agendové údaje na mapovom podklade( minimálne v rozsahu) : 

i.trvale bývajúce obyvateľstvo, 

ii.daň z nehnuteľnosti, 

iii.poplatky za psa, 

iv.komunálny odpad 

5) zobraziť dokumentáciu stavebného úradu (napr.  vydanie rozhodnutia stavebného úradu- 

stavebné povolenie) podľa spisové čísla, podľa čísla parcely resp. relevantný návrh riešenia 

zo strany dodávateľa  

H) obstarávateľ požaduje, aby súčasťou dodávky a zabezpečenia „Mapová integrácia údajov 

agendového systému obecného úradu Veľké LEváre“ bolo aj zaškolenie používateľov v rozsahu 

počtu  licencií 6 pracovníkov úradu) 
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I) obstarávateľ požaduje, aby súčasťou dodávky a zabezpečenia prevádzkového režimu mapovej 

integrácie agendových údajov obecného úradu Veľké Leváre, bol záväzok poskytovateľa  popri 

poskytnutí  softvérových licencií  zabezpečiť / poskytovať aj priebežnú aktualizáciu  nevyhnutných 

mapových podkladov a záväzok poskytovateľa poskytnúť tieto služby ako súbor podporných 

a servisných služieb na zabezpečenie efektívneho prevádzkového režimu požadovanej aplikácie 

v podmienkach OcÚ Veľké Leváre 

 

4. Komplexnosť dodávky:  

  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  
 
5. Platnosť cenových ponúk: 

do 31.1.2020 
 

6. Lehota viazanosti ponúk: 

do 31.11.2020 
 

7. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena za dielo ako celok, pri splnení 
všetkých technických požiadaviek ( bod 3). Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo 
všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 
Cena musí byť uvedená v členení: 
 cena bez DPH,   sadzba DPH v %,  cena s DPH na celý predmet obstarávania. 
 
8. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo, bude uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka  
 
9. Zmluvné podmienky zo strany obstarávateľa  

Predkladateľ úspešnej ponuky sa zaväzuje, že súčasťou následnej zmluvy o dielo musia byť 
nasledovné dojednania:  
a) Zmluvné podmienky musia garantovať naplnenie technických požiadaviek stanovených 

obstarávateľom uvedené v  bodov A- I, v rámci bodu 3 Opis predmetu zákazky súťažných 
podkladov,  

b) cena bude stanovená dohodou zmluvných strán, podľa zákona č.18/1996 Zb. a bude fakturovaná 
s DPH, v zmysle platných predpisov. 

c) dodávateľ sa zaviaže poskytovať podporu uvedenému dielu 
 
10. Miesto a termín dodania predmetu obstarávania: 

Obstarávateľ požaduje dodanie diela - „Mapová integrácia údajov agendového systému obecného 
úradu Veľké Leváre“ – formou on line verzie ( „SAAS software as a service“– softvér  ako služba) – 
prístup cez internet. 
Obstarávateľ požaduje realizáciu diela - „Mapová integrácia údajov agendového systému obecného 
úradu  Veľké Leváre“ v rozsahu požadovanej technickej špecifikácie: 
v termíne najneskôr do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
 
11. Podmienky účasti uchádzačov v súťaži: 

Uchádzač musí predložiť:  
a. Kalkulácia ceny na realizáciu diela  v rozsahu a v zmysle technickej špecifikácie definovanej 

obstarávateľom ( bod 3) 
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b. Opis predkladaného riešenia na realizáciu diela v zmysle technickej špecifikácie definovanej 

obstarávateľom ( bod 3) 

 
12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 

Ponuku predkladajte elektronicky  mailom na adresu starosta@levare.sk alebo v tlačenej 
podobe do podateľne OcÚ. Ako predmet správy, v prípade ponuky mailom  treba uviesť  „Mapová 
integrácia - riešenie“. V prípade ponuky poštou/osobne - na obálku uviesť „ NEOTVÁRAŤ - Mapová 
integrácia - riešenie“.  

 
Lehota na predloženie ponuky:  17.12.2019  do 14.00 hod.   
 

13. 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. 
 

14. Verejný obstarávateľ : 

a) si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať 
finančným možnostiam verejného obstarávateľa,  

b) si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky 
účasti vo verejnom obstarávaní;  

c) si vyhradzuje právo vyžiadať si od úspešného uchádzača predloženie ďalších dokladov, 
preukazujúcich spôsobilosť uchádzača poskytovať predmet zákazky, resp. predloženie 
originálnych vyhotovení už predložených dokladov.  

d) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.  

e) Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri tomto 
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

 
 
Veľké Leváre, 6.12.2019 
 

 
S úctou,  

 
..........................................................  

    Ing. Richard Nimsch, starosta 
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