Rámcová dohoda na zameranie plôch zelene
č. MAGTS2100355
uzavretá podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoVO“) a
podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „ObZ“)
(ďalej len ako „Dohoda“ v príslušnom gramatickom tvare)
medzi zmluvnými stranami:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené Ing.
Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora na základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov, IČO:00 603 481, DIČ: 2020372596,
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., číslo účtu: 25829413/7500, IBAN: SK37 7500 0000 0000
2582 9413, SWIFT: CEKOSKBX
(ďalej len ako „Objednávateľ” v príslušnom gramatickom tvare)
a
PK Digital s.r.o., so sídlom ul. Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, zastúpené Ing. Martin Pikalík, PhD., IČO:
52183785, DIČ: 2120937016, Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu: 4026723790, IBAN:
SK22 7500 0000 0040 2672 3790, SWIFT: CEKOSKBX,
(ďalej len ako „Dodávateľ” v príslušnom gramatickom tvare )
(Objednávateľ a Dodávateľ spoločne ďalej len ako „Zmluvné strany” v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula
Dohoda sa uzatvára ako výsledok verejnej súťaže pre nadlimitnú zákazku podľa § 66 ZoVO na predmet zákazky
„Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy“ 1 časť: Okres Bratislava I+III+IV.
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 205/2021 dňa
06.09.2021 pod značkou 42445 - MSS a v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 171 dňa 03.09.2021 pod značkou
446333-2021-SK.
Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ nesmie, podľa ust. § 11 ods. 1 ZoVO, uzavrieť zmluvu, koncesnú
zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora.
Dodávateľ prehlasuje, že je a počas celého trvania Dohody ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v
zmysle § 11 ZoVO.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Dohody a má povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania Dohody zapísaný v registri partnerov
verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje.
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Článok I
Účel a predmet Dohody
1.
2.

3.

Účelom Dohody je úprava vybraných vzájomných práv a povinností Zmluvných strán, ktoré sa budú aplikovať pri
zadávaní objednávok na poskytovanie služby zamerania plôch zelene v rozsahu, a za podmienok dohodnutých v
tejto Dohode.
Predmetom Dohody je záväzok Dodávateľa poskytovať pre Objednávateľa služby zamerania plôch zelene vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Dohode (ďalej len ako
„Predmet dohody“ (v príslušnom gramatickom tvare) a záväzok Objednávateľa prevziať včas a riadne poskytnuté
plnenia podľa tejto Dohody a zaplatiť Dodávateľovi cenu podľa článku III tejto Dohody.
Predmet dohody zahŕňa vytvorenie a dodanie súborov formátu shapefile obsahujúce polygónové vrstvy plôch
zelene a bodovú vrstvu polôh stromov s prislúchajúcimi atribútmi na digitálnom mapovom podklade na území
hlavného mesta SR Bratislavy v súradnicovom systéme S-JTSK, zobrazenie Křovák EastNorth (EPSG:5514,
UTF-8). Polygónové vrstvy plôch zelene budú spracované a dodané s polohovou presnosťou v 3. triede presnosti,
bodová vrstva polôh stromov bude spracovaná a dodaná v 4. triede presnosti, s autorizáciou autorizovaného
geodeta so spôsobilosťou na vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6, písmeno d) až j) zákona NR
SR č. 215/ 1995 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo oprávnenie podľa celého § 6 vyššie uvedeného zákona,
a to v rozsahu vymedzenom v Prílohe č. 1 - „Opis predmetu zákazky“ tejto Dohody (ďalej len „Služba“
v príslušnom gramatickom tvare).
Článok II
Miesto, termín a spôsob plnenia Predmetu dohody
1.

Miestom plnenia Predmetu dohody je územie Objednávateľa, všetky jeho mestské časti, a to v rozsahu
vymedzenom v mapovom podklade, ktorý tvorí Prílohu č. 2 – „Mapový podklad s vyznačením obvodu
Bratislavy“ tejto Dohody. Zákazka je rozdelená na dve časti:
a)
Bratislava I, Bratislava III, Bratislava IV,
b)
Bratislava II, Bratislava V.
V zmysle tejto Dohody bude Dodávateľ poskytovať služby na mieste plnenia podľa odseku 1 písm. a).
Pre Dodávateľa je pri čiastkovej objednávke vyhotovenej Objednávateľom v súlade s Dohodou záväzný územný
rozsah požadovaných Služieb. Objednávateľ poskytne Dodávateľovi grafický podklad - polygónovú vrstvu vo
formáte *.shp vymedzeného riešeného územia v rámci jednotlivých objednávok.
a) Službu si Objednávateľ objedná u Dodávateľa osobitnou písomnou objednávkou podľa aktuálnych potrieb
na základe a za podmienok dohodnutých v Dohode (ďalej len ako „Objednávka“ v príslušnom
gramatickom tvare). Objednávka bude potvrdená podpismi zodpovedných zástupcov oboch Zmluvných
strán.
b) Objednávka bude obsahovať najmä:
c)
identifikačné údaje Zmluvných strán,
d)
číslo Objednávky,
e)
odkaz na Dohodu,
f)
predmet Objednávky,
g)
územný rozsah požadovaných Služieb definovaný v súradnicovom systéme S-JTSK Křovák EPSG:5514,
dátové formáty *.shp, *.shx, *.dbf, *.sbn, *.prj, *.cpg, ohraničujúci plochy území, na ktorých má byť
vykonávané určenie polohy a plošných výmer plôch zelene,
h)
presná špecifikácia tlačenej formy Služby,
i)
jednotková cena za určenie tvaru, polohy, sklonu a výmery jedného hektáru plochy,
j)
termín dodania Služby,
k)
dátum vyhotovenia Objednávky,
l)
podpisy zodpovedných zástupcov oboch Zmluvných strán.
c) Dodávateľ je povinný, na základe výzvy zaslanej elektronickou formou na adresu uvedenú v článku II ods.
7 tejto Dohody, Objednávku elektronicky potvrdiť a prevziať podklady a Objednávku od Objednávateľa
najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa v pracovných hodinách Objednávateľa. V Objednávke
bude uvedená jednotková cena za určenie polohy jedného hektára plochy zelene, pričom cena za
objednanú Službu bude násobkom počtu hektárov určených polôh plôch zelene na objednanom území v
súlade s touto Dohodou.
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d) Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Služby v termíne, v mieste plnenia a v rozsahu špecifikovanom v tejto
Dohode a v zmysle Objednávok Objednávateľa.
e) Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť a zmeniť rozsah objednaných Služieb podľa jeho potrieb, a to
najmä v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.
f) Objednávku bude Objednávateľ doručovať elektronickou formou na adresu info@pkdigital.sk.
g) Špecifikácia elektronickej a tlačenej formy doručenia Služby:
a)
rozsah:
• polygónové vrstvy plôch zelene na objednanom území a bodová vrstva stromov,
• sprievodná správa s popisom použitej metodiky, technológie a referenciou na dodané elektronické
výstupy,
• celé dielo je nutné autorizovať geodetom so spôsobilosťou na vybrané geodetické a kartografické
činnosti podľa § 6, písmeno d) až j) zákona NR SR č. 215/ 1995 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo
oprávnenie podľa celého § 6 vyššie uvedeného zákona.
b)
formát:
• zazipovaný súbor, v ktorom budú vložené súbory formátu shapefile a samotný digitálny projekt
formátu *.APRX (ArcGIS Pro), alebo *.QGZ (QGIS) v súradnicovom systéme S-JTSK,
zobrazenie Křovák East North, EPSG:5514, UTF-8 príslušné metadáta formát
*.cpg,*.dbf,*.prj,*.sbn,*.sbx, *.shp,*.shx, formát *.dwg, (rozdelené v jednotlivých vrstvách) formát
*.dxf, formát *.xls zoznam určených plôch zelene s určenými atribútmi; a zároveň v tlačenej forme
v rovnakom rozsahu, vo formáte špecifikovanom v jednotlivej Objednávke, v počte 1 (slovom
jeden) kus.
• digitálne dáta budú odovzdané na externom disku, v prípade objemu dát prekračujúceho kapacity
prenosného média je možné na základe vzájomnej dohody Dodávateľa a Objednávateľa využiť
iný technický spôsob ich dodania (uloženie na cloud a pod.). Objednávateľa požaduje, aby
zazipovaný súbor obsahoval 7 vrstiev formátu “shapefile”:
i.
trávnik (polygónová vrstva)
ii.
ker (polygónová vrstva)
iii.
živý plot (polygónová vrstva)
iv.
záhon (polygónová vrstva)
v.
skupina stromov (polygónová vrstva)
vi.
iná plocha zelene (polygónová vrstva)Príloha č.1
vii.
strom (bodová vrstva)
Tlačená forma bude obsahovať elaborát so sprievodnou správou, referenciou na elektronické
výstupy. Kompletný výstup (Sprievodná správa, Atribútové tabuľky jednotlivých vrstiev) bude
dodaný v elektronickej forme – Portable Document Format.
• požadované dáta budú dodané zároveň v tlačenej forme vo formáte a rozsahu špecifikovanom
v Objednávke (elaborát so sprievodnou správou, referenciou na elektronické výstupy), v počte
1, slovom jeden, kus.
h) Termín určený v Objednávke je pre Dodávateľa záväzný a jeho nedodržaním sa dostáva do omeškania s
výnimkou, ak bolo omeškanie Dodávateľa preukázateľne spôsobené zásahom vyššej moci (vis maior),
alebo z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov. Zmenu termínu poskytnutia Služby je Dodávateľ
povinný bezodkladne oznámiť elektronickou formou Objednávateľovi spolu s odôvodnením zmeny termínu
poskytnutia Služby. K zmenu termínu poskytnutia Služby môže dôjsť len vtedy, ak Objednávateľ takúto
zmenu potvrdí a odsúhlasí elektronickou formou Dodávateľovi.
Článok III
Hodnota Dohody a ceny položiek
i)

Cena za Predmet dohody je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, a na základe výsledku verejného obstarávania, ako cena maximálna.
V cene sú zahrnuté všetky náklady Dodávateľa vzniknuté pri plnení Predmetu dohody, vrátane nákladov
na dopravu, PHM, energie, mzdy na zamestnancov, nákladov vyplývajúcich z administratívnych a
kontrolných činností a náklady za subdodávky a pod.
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j)

k)
l)

Jednotková cena za určenie polohy jedného hektára plochy zelene za podmienok dohodnutých v tejto
Dohode je uvedená v Prílohe č. 4 - „Cenová ponuka“ tejto Dohody, pričom predbežný odhad celkovej
výmery plôch zelene na mieste plnenia je približne tisíc (slovom 1000) hektárov. Daň z pridanej hodnoty
ustanovuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Jednotková cena je počas trvania Dohody nemenná.
Celková hodnota tejto Dohody je rovná predpokladanej hodnote príslušnej časti zákazky, čo predstavuje
sumu 143 166,65 € bez DPH (slovom –jedenstoštyridsaťtritisícstošesťdesiatšesť- a 65/100 eur bez DPH).
Jednotková cena za určenie polohy jedného hektára plochy zelene je stanovená ponukou predloženou
Dodávateľom vo verejnom obstarávaní, ktorá predstavuje sumu:

182,38 € bez DPH (slovom –jedenstoosemdesiatdvatisíc- a 38/100 eur bez DPH)
čo predstavuje sumu:
218,85 € s DPH (slovom –dvestoosemnásť- a 85/100 eur s DPH).
Článok IV
Platobné podmienky
m) Objednávateľ bude cenu za konkrétne Služby poskytnuté Dodávateľom podľa Objednávky uhrádzať
bezhotovostnou platbou na základe faktúry vystavenej Dodávateľom. Faktúra bude vystavená najneskôr
do 15 dní odo dňa podpisu protokolu o prevzatí Služby. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej
preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Dňom úhrady je deň odpísania finančných prostriedkov z
účtu Objednávateľa.
n) Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry bude:
a)
písomná Objednávka Objednávateľa podpísaná zodpovednými zástupcami Zmluvných strán,
b)
súpis dodaných Služieb s termínom ich doručenia podpísaný zodpovednými zástupcami Zmluvných
strán,
c)
protokol o prevzatí poskytnutých Služieb podpísaný zodpovednými zástupcami Zmluvných strán.
o) Dodávateľ môže fakturovať len Služby objednané a odsúhlasené v súpise dodaných Služieb podľa článku
IV ods. 2 písm. b) tejto Dohody, ktoré poskytol, a ktorých včasné a riadne poskytnutie bolo zodpovedným
zástupcom Objednávateľa potvrdené v protokole o prevzatí poskytnutých Služieb podľa článku IV ods.2
písm. c) tejto Dohody.
p) Zálohové platby a preddavky Objednávateľ neposkytuje.
q) V prípade, že faktúra vystavená Dodávateľom bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je
Objednávateľ oprávnený ju vrátiť Dodávateľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením, na doplnenie
a odstránenie zistených nedostatkov. Dodávateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť,
doplniť alebo vystaviť novú faktúru. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom
doručenia doplnenej alebo opravenej faktúry Objednávateľovi.
r) Zmluvné strany, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností prehlasujú, že cena za každú konkrétnu Službu
predstavuje konečnú odplatu za Službu a sú v nej obsiahnuté všetky náklady Dodávateľa vyplývajúce
z tejto Dohody, a to vrátane bankových poplatkov. Dodávateľ nie je oprávnený cenu za Službu
jednostranne meniť, ani fakturovať voči Objednávateľovi akékoľvek iné finančné čiastky ako tie, ktoré sú
dojednané v tejto Dohode.
s) Dodávateľ nemá právo jednostranne si započítať voči Objednávateľovi akúkoľvek splatnú peňažnú
pohľadávku. Dodávateľ taktiež nie je oprávnený, bez písomného súhlasu Objednávateľa, postúpiť na tretiu
osobu akékoľvek práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Dohody.
Článok V
Povinnosti Dodávateľa
t)

Dodávateľ je povinný pri plnení povinností podľa tejto Dohody postupovať s odbornou starostlivosťou a
zaväzuje sa poskytnúť Objednávateľovi jednotlivé Služby riadne a včas, v súlade s podmienkami
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dohodnutými v tejto Dohode a v súlade s pokynmi Objednávateľa, pokiaľ budú vydané.
u) Dodávateľ sa zaväzuje začať vykonávať práce súvisiace s Objednávkou Objednávateľa do 7 kalendárnych
dní odo dňa potvrdenia Objednávky.
v) Dodávateľ prehlasuje, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné na
plnenie Predmetu dohody.
w) Dodávateľ si zabezpečí všetky stroje, zariadenia a podklady potrebné na plnenie Predmetu dohody.
Dodávateľ bude plniť Predmet dohody spoľahlivým, kvalifikovaným a odborne zaškoleným personálom,
potrebnými mechanizmami a zabezpečí jeho kontrolu. Dodávateľ je zodpovedný za to, že
práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia personálu neovplyvní plnenie povinností podľa tejto
Dohody.
x) Ak bude Dodávateľ zabezpečovať plnenie Predmetu dohody prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá
za plnenie Predmetu dohody tak, akoby plnil on sám. Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri
výbere subdodávateľa a je povinný zabezpečiť, že subdodávatelia budú viazaní ustanoveniami tejto
Dohody ako Dodávateľ. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 - „Zoznam subdodávateľov“ tejto
Dohody.
y) Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO požaduje, aby Dodávateľ v čase uzatvorenia tejto Dohody
predložil zoznam subdodávateľov. Dodávateľ je povinný oznámiť bezodkladne Objednávateľovi akúkoľvek
zmenu údajov o subdodávateľovi.
z) Pri každom novom subdodávateľovi a tiež pri každej zmene subdodávateľa počas trvania tejto Dohody sa
Dodávateľ zaväzuje postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia Predmetu dohody
boli primerané jeho kvalite. Dodávateľ má povinnosť bezodkladne, najneskôr v lehote do troch pracovných
dní, Objednávateľovi oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa článku V ods. 5 tejto Dohody.
aa) Objednávateľ berie na vedomie, že každý subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Predmetu dohody
musí spĺňať podmienku uvedenú v § 11 ZoVO.
bb) Ak Dodávateľ v návrhu na plnenie kritérií vo svojej ponuke uviedol, že do realizácie tejto Dohody zapojí
študenta alebo absolventa je povinný zaistiť, aby sa v rámci odbornej študijnej praxe/absolventskej
praxe/praxe absolventa vysokej školy (pracovného alebo obdobného pomeru) podieľal na realizácii diela
aspoň jeden študent alebo absolvent vysokej školy, stavebnej fakulty alebo fakulty architektúry počas
celého trvania tejto Dohody. Za absolventa vysokej školy sa na účely tejto Dohody rozumie osoba, ktorá
nadobudla vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa na stavebnej fakulte alebo fakulte architektúry
ktorejkoľvek vysokej školy najneskôr 1 rok spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, ktorého
výsledkom je táto Dohoda (ďalej len „študent/absolvent“). Splnenie tejto podmienky Dodávateľ doloží do 2
mesiacov od účinnosti tejto Dohody dokladom, ktorý preukazuje vzťah medzi študentom/absolventom a
Dodávateľom, na základe ktorého sa bude na plnení tejto Dohody študent/absolvent podieľať (napr.
dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o vykonaní práce, pracovná zmluva) a zároveň dokladom,
ktorý preukazuje, že touto osobou je študent/absolvent (napr. potvrdenie o návšteve školy, vysokoškolský
diplom).
cc) Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas účinnosti tejto Dohody požiadať Dodávateľa o
preukázanie skutočnosti podľa odseku 9 tohto článku Dohody a Dodávateľ je povinný túto skutočnosť
preukázať do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa.
dd) V prípade, ak počas účinnosti tejto Dohody dôjde k ukončeniu vzťahu medzi Dodávateľom a
študentom/absolventom, Dodávateľ je povinný v lehote do 15 pracovných dní zabezpečiť splnenie
povinnosti podľa odseku 9 tohto článku Dohody novým študentom/absolventom. O tejto skutočnosti je
Dodávateľ povinný informovať Objednávateľa.
Článok VI
Súčinnosť a pokyny Objednávateľa
ee) Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi pri jeho povinností podľa tejto Dohody všetku potrebnú
súčinnosť, ktorú možno od Objednávateľa spravodlivo požadovať. Ide najmä, nie však výlučne, o
poskytnutie potrebných konzultácií a podkladov, ktoré má Objednávateľ k dispozícii, a ktoré sú nevyhnutné
pre plnenie povinností podľa tejto Dohody.
ff) Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach rozhodných pre
spoluprácu podľa tejto Dohody.
gg) Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia Zmluvných strán týkajúca sa plnenia Predmetu dohody, a to
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vrátane záväzných pokynov Objednávateľa, prebieha prostredníctvom zodpovedných osôb. Za prvé
zodpovedné osoby sú určené:
hh) za Objednávateľa:Ing. Natália Foltinovičová, PhD., Oddelenie tvorby mestskej zelene,
e-mail: natalia.foltinovicova@bratislava.sk, +421-903672933
ii) za Dodávateľa: Ing. Martin Pikalík, PhD., štatutárny zástupca,
e-mail: martin@pkdigital.sk, +421 940 656 975
jj) Každú zmenu zodpovedných osôb sa Zmluvné strany zaväzujú oznámiť druhej Zmluvnej strane bez
zbytočného odkladu, najneskôr však do 2, slovom dvoch, dní od takejto zmeny.
kk) Objednávateľ poskytne Dodávateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne poskytovanie plnení Predmetu dohody
najmä tým, že:
a)
zabezpečí pripravenosť pracoviska, kde sa budú preberať výstupy dodaných plnení Predmetu dohody,
b)
po dobu trvania tejto Dohody sa zaväzuje umožniť Dodávateľovi bezodkladne konzultovať so
zodpovednou osobou prípadné technické otázky súvisiace s aktuálnou Objednávkou,
c)
ak sa vyskytne nevyhnutná potreba ďalších podkladov a informácií na riadne poskytovanie plnení
Predmetu dohody, Objednávateľ poskytne vyžiadané podklady a informácie do 7 dní; v prípade
objektívnych dôvodov znemožňujúcich dodržanie tejto lehoty je Objednávateľ povinný túto skutočnosť
Dodávateľovi oznámiť a dohodnúť s ním ďalší postup.
ll) Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na zjavnú nesprávnosť a
nevhodnosť pokynov Objednávateľa, ak Dodávateľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej
starostlivosti.
mm) V prípade, ak Dodávateľ splní povinnosť podľa článku VI ods. 6 tejto Dohody a Objednávateľ napriek
upozorneniu na splnení pokynov písomne trvá, Dodávateľ nezodpovedá za nesplnenie Predmetu dohody
alebo vadné plnenie Predmetu dohody spôsobené nesprávnymi a nevhodnými pokynmi. Objednávateľ je
povinný písomne potvrdiť, že na týchto pokynoch trvá.
nn) Ak Dodávateľ nesplnil povinnosť článku VI ods. 6 tejto Dohody, zodpovedá za vady spôsobené plnením
nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom.
Článok VII
Preberanie a overovanie poskytnutých Služieb, zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škody
oo) Dodávateľ zodpovedá za to, že Služby budú poskytnuté podľa tejto Dohody a budú vykonané v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
pp) Objednávateľ preberie Službu podľa Objednávky od Dodávateľa formou protokolu o prevzatí po preverení
obsahu, rozsahu a kvality odovzdanej Služby a to najneskôr v lehote 60, slovom šesťdesiat, pracovných
dní odo dňa doručenia Služby v rozsahu a formáte uvedenom v článku II ods. 8 tejto Dohody. Protokol
o prevzatí podpíšu zodpovedné osoby Zmluvných strán a preukazuje, že Služba bola dodaná v
požadovanom obsahu, rozsahu a kvalite v zmysle Objednávky.
qq) V prípade, ak Služba nezodpovedá Objednávke čo do obsahu, rozsahu a kvality, je Objednávateľ povinný
v lehote 60, slovom šesťdesiat, pracovných dní odo dňa doručenia Služby poskytnúť Dodávateľovi
písomný zoznam vád odovzdanej Služby. Dodávateľ je povinný k oznámeniu o vadách podľa
predchádzajúcej vety sa písomne vyjadriť do 48, slovom štyridsaťosem, hodín a navrhnúť spôsob ich
odstránenia. Objednávateľ následne určí primeraný termín na odstránenie vád, nie však dlhší ako 30,
slovom tridsať, dní odo dňa ich oznámenia Dodávateľovi. Protokol o prevzatí podpíšu zodpovedné osoby
Zmluvných strán až po odstránení vád a podpisom deklarujú, že Služba bola dodaná v požadovanom
obsahu, rozsahu a kvalite v zmysle Objednávky.
rr) Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k vytvoreným dátam Objednávateľ nadobúda dňom ich
doručenia Dodávateľom.
ss) Dodávateľ zodpovedá za vady poskytnutých Služieb v rozsahu 12, slovom dvanásť, mesiacov odo dňa
podpísania protokolu o prevzatí podľa článku VII ods. 2 alebo ods. 3 tejto. Dohody.
tt) Objednávateľ sa zaväzuje vady zistené v lehote podľa článku VII ods. 5 oznámiť bezodkladne po ich
zistení Dodávateľovi.
uu) Dodávateľ je povinný vady oznámené Objednávateľom odstrániť v lehote 30 dní od oznámenia.
vv) Ak Dodávateľ neodstráni vady v lehote podľa článku VII ods. 7 tejto Dohody, Objednávateľ je oprávnený
vady odstrániť treťou osobou na náklady Dodávateľa.
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Článok VIII
Licencie a právo duševného vlastníctva
ww) Dodávateľ vyhlasuje, že je vlastníkom autorských práv k všetkých častiam Predmetu dohody, vytvoreným
osobitne pre Objednávateľa na základe tejto Dohody.
xx) Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi nevýhradnú, neodvolateľnú licenciu v zmysle ustanovení zákona č.
185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Autorský zákon“) (ďalej len
ako „Licencia“) na všetky spôsoby použitia Predmetu dohody podľa § 19 ods. 4 písm. a) až d) a §135 ods.
1 Autorského zákona a to v neobmedzenom rozsahu po dobu trvania autorských práv v súlade s § 32
Autorského zákona, odo dňa doručenia Predmetu dohody Dodávateľom v súlade s článkom VII ods. 4 tejto
Dohody.
yy) Objednávateľ je, ako nadobúdateľ Licencie, oprávnený udeliť tretej osobe (ďalej len ako „Tretia osoba“)
súhlas na použitie plnenia v celom rozsahu Licencie Objednávateľa a je tiež oprávnený postúpiť Licenciu
v celom rozsahu, s čím Dodávateľ týmto vyslovuje svoj predchádzajúci súhlas v zmysle § 72 Autorského
zákona.
zz) Objednávateľ ani Tretia osoba nie sú povinní Licenciu využiť.
aaa) Cena za udelenie Licencie je bez akýchkoľvek pochybností súčasťou ceny Predmetu dohody uvedenej v
článku III ods. 4 tejto Dohody.
bbb) Objednávateľ je oprávnený Predmet dohody voľne využívať akýmkoľvek zákonom povoleným spôsobom.
ccc) Objednávateľ zabezpečuje potrebné právne režimy využívania dát, ochranu pred nevhodnými zmluvnými
či obstarávacími podmienkami, ako aj licencovanie dát pre tretie strany a publikovanie dát pod otvorenými
licenciami vo formátoch otvorených údajov na open data portály.
ddd) Vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa Licencie sa primerane aplikujú aj na subdodávateľov, prípadne aj
na časť Predmetu dohody zhotovenej subdodávateľom.
eee) Dodávateľ v celom rozsahu zodpovedá, ak Predmet dohody alebo ktorákoľvek jeho časť porušuje autorské
práva iných osôb. Rovnako Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo Tretej
osobe, ak používaním Predmetu dohody alebo jeho časti dôjde k porušeniu autorských práv tretích osôb.
fff) Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi uplatnenie nárokov z práva duševného vlastníctva
v súvislosti s Dohodou treťou osobou bezodkladne. Dodávateľ je povinný do 5 kalendárnych dní poskytnúť
Objednávateľovi alebo Tretej osobe všetku súčinnosť pri ochrane ich práv.
ggg) V prípade, ak bude Objednávateľovi alebo Tretej osobe na základe právoplatného rozhodnutia súdu
zabránené používať Predmet dohody z dôvodu porušenia autorských práv, zaväzuje sa Dodávateľ
obstarať pre Objednávateľa alebo Tretiu osobu oprávnenie Predmet dohody znova používať, prípadne sa
Dodávateľ zaväzuje vykonať úpravu Predmetu dohody tak, aby bol spôsobilý na používanie
Objednávateľom alebo Treťou osobou a neporušoval autorské práva tretích osôb.
hhh) Udelenie práv alebo Licencií k Predmetu dohody alebo ktorejkoľvek jeho časti nie je možné zo strany
Dodávateľa jednostranne odvolať alebo zrušiť a to ani po ukončení trvania tejto Dohody.
Článok IX
Sankcie
iii) Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich sankciách:
a)
zmluvná pokuta vo výške 10 euro, slovom desať euro, za každý aj začatý deň omeškania Dodávateľa, ak
Dodávateľ nesplní svoju povinnosť dodať Službu riadne a včas; predmetné ustanovenie neplatí, ak
k omeškaniu dôjde z dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov vis maior,
b)
zmluvná pokuta vo výške 100 euro, slovom sto euro, za každý aj začatý deň omeškania Dodávateľa, ak
Dodávateľ neodstráni vady Služby riadne a včas,
c)
zmluvná pokuta vo výške 100 euro, slovom sto euro, za každý aj začatý deň omeškania Dodávateľa, ak
si Dodávateľ nesplní svoju povinnosť vyjadriť sa k oznámeniu o vadách podľa článku VII ods. 3 tejto
Dohody,
d)
zmluvná pokuta vo výške 100 euro, slovom sto euro, za každý aj začatý deň omeškania Dodávateľa, ak
si Dodávateľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady podľa oznámenia o vadách podľa článku VII ods. 3
tejto Dohody,
e)
zmluvná pokuta vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania v prípade, ak sa Objednávateľ
dostane do omeškania so zaplatením sumy fakturovanej Objednávateľom,
Strana 7 z 21

f)

zmluvná pokuta vo výške 500 euro, slovom päťsto euro, za každé podstatné porušenie povinností podľa
článku VIII ods. 9 tejto Dohody,
g)
zmluvná pokuta vo výške 500 euro, slovom päťsto euro, za každé podstatné porušenie povinností podľa
článku VIII ods. 10 tejto Dohody,
h)
zmluvná pokuta vo výške 500 euro, slovom päťsto euro, za každé podstatné porušenie povinností podľa
článku VIII ods. 11 tejto Dohody,
i)
zmluvná pokuta vo výške 500 euro, slovom päťsto euro, za každé podstatné porušenie povinností podľa
článku X ods. 3 tejto Dohody,
j)
zmluvná pokuta vo výške 500 euro, slovom päťsto euro, za každé porušenie povinnosti odstrániť
nedostatky v dodatočnej primeranej lehote podľa článku X ods. 4 tejto Dohody,
k)
zmluvná pokuta vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť
daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
jjj) Zmluvnú pokutu podľa článku IX ods. 1 písm. k) tejto Dohody je Objednávateľ oprávnený započítať s
existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Dodávateľovi, a to aj z iného existujúceho alebo budúceho
zmluvného vzťahu.
kkk) V prípade, ak Dodávateľ nedodrží povinnosť uvedené v článku V ods. 9 až 11 tejto Dohody, bude povinný
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 900 euro, slovom tritisíc deväťsto euro.
lll) Každá zmluvná pokuta je splatná v lehote 30 dní od preukázateľného doručenia faktúry, na základe ktorej
má byť zmluvná pokuta uhradená tej Zmluvnej strane, ktorá sa porušenia povinnosti dopustila.
Ustanovenia článku IV ods. 5, ods. 6 a ods. 7 tejto Dohody sa použijú primerane.
mmm)
Uhradením zmluvnej pokuty nie je nárok na náhradu škody dotknutý.
Článok X
Trvanie Dohody a jej ukončenie
nnn) Dohoda sa uzatvára na dobú určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa jej účinnosti, najviac však do vyčerpania
finančného limitu určeného v článku III ods. 4 tejto Dohody, ktorý predstavuje jej hodnotu.
ooo) Zmluvné strany sa dohodli, že Dohoda pred uplynutím doby podľa článku X ods. 1 tejto Dohody alebo pred
vyčerpaním finančného limitu určeného v článku III ods. 4 tejto Dohody zaniká:
a)
písomnou dohodou Zmluvných strán,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým príslušný súd vyhlási konkurz na majetok
Dodávateľa,
c)
dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu
na majetok Dodávateľa pre nedostatok majetku,
d)
dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým príslušný súd povolí reštrukturalizáciu
Dodávateľa,
e)
zánikom Dodávateľa bez právneho nástupcu,
f)
písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota je 3,
slovom tri, mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej
Zmluvnej strane,
g)
písomným odstúpením v prípade:
i.
podstatného porušenia povinností podľa článku X ods. 3 tejto Dohody,
ii.
neodstránenia zistených nedostatkov podľa článku X ods. 4 tejto Dohody,
iii.
výmazu Dodávateľa z registra partnerov verejného sektora alebo uložením zákazu účasti Dodávateľa,
prípadne subdodávateľa vo verejnom obstarávaní podľa § 182 ods. 3 ZoVO.
ppp) Podstatným porušením povinností Dodávateľa podľa tejto Dohody je opakované nedodržanie povinnosti
Dodávateľa odstrániť vadu v lehote určenej Objednávateľom podľa článku VII ods. 7 tejto Dohody; pod
opakovaným nedodržaním povinnosti sa rozumie, ak Dodávateľ v období posledných troch mesiacov
minimálne dvakrát neodstránil vadu v lehote a Objednávateľ uplatnil postup podľa článku VII ods. 8 tejto
Dohody.
qqq) V prípade porušenia iných povinností dohodnutých v tejto Dohode zo strany Dodávateľa je Objednávateľ
oprávnený dožadovať sa odstránenia nedostatkov v dodatočnej primeranej lehote. Objednávateľ určí
lehotu na odstránenie nedostatkov podľa charakteru porušenej povinnosti. Výzvu na odstránenie
nedostatkov Objednávateľ môže urobiť elektronickou formou na e-mailovú adresu Dodávateľa uvedenú v
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záhlaví tejto Dohody a zároveň ju odošle aj prostredníctvom pošty.
rrr) Podstatným porušením povinností Objednávateľa je neuhradenie viac ako šiestich faktúr vystavených
následne za sebou.
sss) Odstúpenie od Dohody sa netýka nároku na náhradu škody, nároku na úroky z omeškania a ani nároku na
zaplatenie zmluvnej pokuty.
Článok XI
Doručovanie písomnosti
ttt) Pokiaľ nie je v tejto Dohode uvedené inak, komunikácia medzi Zmluvnými stranami prebieha všetkými
dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou
správou, telefonicky a osobne.
uuu) Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu
Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Dohody. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
a)
bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
b)
prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
c)
bola uložená na pobočke poštového podniku, uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej
obsahom neoboznámil.
vvv) Za prvé kontaktné osoby boli určené:
a)
za Objednávateľa – Ing. Natália Foltinovičová, PhD., Oddelenie tvorby mestskej zelene
b)
za Dodávateľa – Ing. Martin Pikalík, PhD., štatutárny zástupca
www)
Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu
podľa článku XI ods. 3 tejto Dohody a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí,
ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu
s uvedením inej kontaktnej osoby.
xxx) V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového
stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
je možné doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv
a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Dohody aj prostredníctvom elektronickej schránky
v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „Zákon o e-Governmente“
v príslušnom gramatickom tvare). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej
schránky v zmysle Zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.
yyy) Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne kontrolovať kontaktné emailové adresy.
zzz) Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných
údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.
Článok XII
Nelegálne zamestnávanie
aaaa)
Dodávateľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje
dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania
(ďalej len ako „Pracovnoprávne predpisy“ v príslušnom gramatickom tvare), a to predovšetkým zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dodávateľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych
predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby trvania tejto Dohody. Dodávateľ sa
zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania
upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.

Strana 9 z 21

Článok XIII
Záverečné ustanovenia
bbbb)
Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.
cccc)
Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Dohody je možné len písomnými číslovanými dodatkami so
súhlasom Zmluvných strán a v súlade s § 18 ZoVO.
dddd)
Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenými v tejto
Dohode a v podmienkach vyhláseného verejného obstarávania, ako aj príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v
Slovenskej republike.
eeee)
Ustanovenia tejto Dohody, ktoré sú, alebo sa v budúcnosti stanú neplatnými z dôvodu rozporu s
platným právnym poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej Dohody; jej ďalšie ustanovenia ostávajú v
platnosti. Dotknuté neplatné ustanovenia sa Zmluvné strany zaväzujú upraviť tak, aby nová úprava bola čo
najbližšie úprave pôvodnej a umožnil sa tak dosiahnuť účel tejto Dohody.
ffff) Dohoda je vyhotovená v 5, slovom piatich, originálnych vyhotoveniach, z ktorých každý má právnu silu
originálu a z ktorých 4, slovom štyri, pre Objednávateľa a 1, slovom jedna, pre Dodávateľa.
gggg)
Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú nasledujúce prílohy :
a)
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky,
b)
Príloha č. 2 – Mapový podklad s vyznačením obvodu Bratislavy,
c)
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov,
d)
Príloha č. 4 – Cenová ponuka.
hhhh)
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne a vážne, nie v tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za Objednávateľa:

Za Dodávateľa:

........................................................................
Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

.......................................................................
PK Digital s.r.o.
Ing. Martin Pikalík, PhD.
štatutárny zástupca
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Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky
Geodetické zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Predmetom zákazky bude mapovanie plôch zelene, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev bez ohľadu na
vlastnícke vzťahy (v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Verejným
priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu
na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie“) a vymedzené areály vo vlastníctve, alebo správe obstarávateľa.
Miestom plnenia predmetu dohody je územie Hlavného mesta SR Bratislavy, všetky jeho mestské časti, a to v rozsahu
vymedzenom v mapovom podklade. Pre dodávateľa je pri čiastkovej objednávke vyhotovenej objednávateľom v súlade
s rámcovou dohodou záväzný územný rozsah požadovaných služieb. Objednávateľ poskytne dodávateľovi grafický
podklad - polygónovú vrstvu vo formáte *.shp vymedzeného riešeného územia v rámci jednotlivých objednávok. Všetky
mapové podklady k vyhotoveniu diela si zabezpečí obstarávateľ vo vlastnom mene a na vlastné náklady (ortofoto
snímky, terestrické zamerania a ďalšie). V prípade požiadavky dodávateľa poskytne objednávateľ v
rozsahu vymedzenom pre účely zákazky digitálnu technickú mapu mesta.
Dodávateľ sa zaväzuje obstarávateľovi dodať zazipovaný súbor v ktorom budú vložené súbory formátu shapefile
obsahujúce polygónové vrstvy plôch zelene a bodovú vrstvu polôh stromov s prislúchajúcimi atribútmi na digitálnom
mapovom podklade na území hlavného mesta SR Bratislavy v súradnicovom systéme S-JTSK, zobrazenie Křovák
EastNorth (EPSG:5514, UTF-8).
Polygónové vrstvy plôch zelene budú spracované a dodané s polohovou presnosťou v 3. triede presnosti, bodová
vrstva polôh stromov bude spracovaná a dodaná v 4. triede presnosti, s autorizáciou autorizovaného geodeta so
spôsobilosťou na vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6, písmeno d) až j) zákona NR SR č. 215/ 1995
Z. z. v znení neskorších predpisov alebo oprávnenie podľa celého § 6 vyššie uvedeného zákona. Živé ploty a kry budú
výškovo zamerané v 4. triede presnosti (mh = 0,26 m). Skupiny stromov a jednotlivé stromy požadujeme výškovo
zamerať v 5. triede presnosti (mh = 0,5 m).
V zmysle STN 01 3410:2020-09 Mapy veľkých mierok. Účelové mapy. Kreslenie a značky sú triedy presnosti
zamerania pre účel vyhotovenia daného diela požadované nasledovne:
− treťou triedou presnosti je myslený číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej
trigonometrickej siete katastrálnej prostredníctvom geodetických metód bez pripojenia na
aktívne geodetické základy (mxy = 0,14 m).
− štvrtou triedou presnosti je myslený číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej
trigonometrickej siete katastrálnej prostredníctvom geodetických metód bez pripojenia na
aktívne geodetické základy (mxy = 0,26 m).
− piatou triedou presnosti je myslený číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej
trigonometrickej siete katastrálnej prostredníctvom geodetických metód (mxy = 0,5 m).
Predbežný odhad celkovej výmery plôch zelene na mieste plnenia je približne 1000 (slovom tisíc) ha. Tieto plochy
budú obsahovať bodové zameranie polohy stromu v mieste kmeňa na úrovni terénu, pričom odhadovaný počet
stromov je 250 000 ks.
Rozdelenie jednotlivých typov plôch
1. Trávnik
Zámerne založená plocha zelene s prevažujúcim trávobylinným spoločenstvom, ktorá je pravidelne udržiavaná
kosením.
2. Ker
Drevina, stonka je spravidla rozkonárená od bázy, nie je diferencovaný kmeň. Patria sem aj skupiny krov, ktoré
nemožno jednoznačne vizuálne identifikovať ako strihané (tvarované).
3. Živý plot
Súvislá výsadba krov, ktoré sú vizuálne identifikovateľné, ako strihané (tvarované) a ich funkcia je prioritne
izolačná a hygienická.
4. Záhon
Umelé zoskupenie rastlín na základe ekologických, funkčných a estetických vlastností rastlín (letničkové,
trvalkové, cibuľoviny, pôdopokryvné kry).
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5. Skupina stromov
Skupina stromov v hustom poraste, pri ktorej splývajú koruny stromov a nemožno rozlíšiť jednotlivé stromy. Pri
nejasnostiach pri hodnotení je potrebné postupovať v zmysle Štandardu AOPK ČR – Zakládání a péče o porosty
dřevin SPPK A02 008.
6. Iná plocha zelene
Rôzne typy porastov a plôch zelene, ktorých typologické určenie nie je možné jednoznačne stanoviť na základe
vyhodnocovania vstupných podkladov, alebo predstavujú osobitnú kategóriu, ktorú nemožno zaradiť medzi
vyššie uvedené.

Podrobný popis polygónových vrstiev s atribútmi
1. Trávnik
Plocha zelene s prevažujúcim trávobylinným spoločenstvom, ktorá je pravidelne udržiavaná kosením.
− Polygón polohy a tvaru (hranica obvodu) plochy
ID
jedinečné číslo objektu
C_KU
číslo katastrálneho územia (6 čísel)
TYP_ID
typ prvku (trávnik = 1)
ZP_ID
základná plocha, do ktorej je plošný prvok zahrnutý
LOKALITA
bližší popis napr. ulica, názov parku, námestie, areál,...
SKLON_ID
sklon plochy ( 1=rovina,2= svah do 1: 5,3= svah 1: 5 - 1: 2,4 = svah 1:2)
výmera (m2, na dve desatinné miesta); skutočná výmera z priestorového
VYMERA_1
modelu a jej priemet do 2D plochy zelene/polygónu so zohľadnením terénnych
modulácií
POPIS_TEX

doplňujúci popis

integer
integer
integer
integer
string
integer
integer
string

2. Ker
Drevina, stonka je spravidla rozkonárená od bázy, nie je diferencovaný kmeň. Patria sem aj skupiny krov, ktoré nemožno
jednoznačne vizuálne identifikovať ako strihané (tvarované) kry vo forme živých plotov.
• Polygón polohy a tvaru (hranica obvodu) plochy
ID
jedinečné číslo objektu
integer
C_KU
číslo katastrálneho územia (6 čísel)
integer
TYP_ID
typ prvku (ker = 2)
integer
ZP_ID
základná plocha, do ktorej je plošný prvok zahrnutý
integer
LOKALITA
bližší popis napr. ulica, názov parku, námestie, areál,...
string
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VYMERA_2
VYSKA_2

výmera (m2, na dve desatinné miesta)
priemerná výška (m)

integer
integer

POPIS_TEX

doplňujúci popis

string

3. Živý plot
Súvislá výsadba krov, ktoré sú vizuálne identifikovateľné ako strihané (tvarované) a ich funkcia je prioritne izolačná
a hygienická.
• Polygón polohy a tvaru (hranica obvodu) plochy
ID
jedinečné číslo objektu
integer
C_KU
číslo katastrálneho územia (6 čísel)
integer
TYP_ID
typ prvku (živý plot = 3)
integer
ZP_ID
základná plocha, do ktorej je plošný prvok zahrnutý
integer
LOKALITA
bližší popis napr. ulica, názov parku, námestie, areál,...
string
VYMERA_3
výmera (m2, na dve desatinné miesta)
integer
VYSKA_3
priemerná výška (m)
integer
POPIS_TEX

doplňujúci popis

string
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4. Záhon
Umelé zoskupenie rastlín na základe ekologických, funkčných a estetických vlastností rastlín (letničkové, trvalkové,
cibuľoviny, pôdopokryvné kry)
ID
C_KU
TYP_ID
ZP_ID
LOKALITA
VYMERA_4

jedinečné číslo objektu
číslo katastrálneho územia (6 čísel)
typ prvku (záhon = 4)
základná plocha, do ktorej je plošný prvok zahrnutý
bližší popis napr. ulica, názov parku, námestie, areál,...
výmera (m2, na dve desatinné miesta)

integer
integer
integer
integer
string
integer

POPIS_TEX

doplňujúci popis

string

5. Skupina stromov
Skupina stromov v hustom poraste, pri ktorej nemožno zamerať presne jednotlivé kmene. Pokiaľ nie je možné
jednoznačne lokalizovať polohu jednotlivého stromu (bodovo) a rastú v hustom zápoji, hodnotia sa ako skupina
stromov na základe Štandardu AOPK ČR – Zakládání a péče o porosty dřevin SPPK A02 008.
ID
jedinečné číslo objektu
integer
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C_KU
TYP_ID
ZP_ID
LOKALITA
VYMERA_5
VYSKA_5

číslo katastrálneho územia (6 čísel)
typ prvku (skupina stromov = 5)
základná plocha, do ktorej je plošný prvok zahrnutý
bližší popis napr. ulica, názov parku, námestie, areál,...
výmera (m2, na dve desatinné miesta)
priemerná výška (m)

integer
integer
integer
string
integer
integer

POPIS_TEX

doplňujúci popis

string

6. Iná plocha zelene
Rôzne typy porastov a plôch zelene, ktorých typologické určenie nie je možné jednoznačne stanoviť na základe
vyhodnocovania vstupných podkladov, alebo predstavujú osobitnú kategóriu, ktorú nemožno zaradiť medzi vyššie
uvedené (Pozn. V danej ploche je možné prípadne zamerať jednotlivé kmene stromov).
ID
jedinečné číslo objektu
integer
C_KU
číslo katastrálneho územia (6 čísel)
integer
TYP_ID
typ prvku (iná plocha zelene = 6)
integer
ZP_ID
základná plocha, do ktorej je plošný prvok zahrnutý
integer
LOKALITA
bližší popis napr. ulica, názov parku, námestie, areál,...
string
VYMERA_6
výmera (m2, na dve desatinné miesta)
integer
POPIS_TEX

doplňujúci popis

string
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7. Stromy
Poloha stromov bude zameraná v 4. triede presnosti v rámci zameraných polygónových plôch zelene a na digitálnom
mapovom podklade bude vyznačená bodom. Výška stromov bude zameraná v 5. triede presnosti.
Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň,
ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.
Na území je odhadovaný celkový počet stromov 125 000 ks.
− Bod s polohou a výška terénu (t.j. spolu x, y, z súradnice bodov) v mieste kmeňa stromu na úrovni terénu,
ID
jedinečné číslo objektu
integer
C_KU
číslo katastrálneho územia (6 čísel)
integer
TYP_ID
typ prvku (stromy = 7)
integer
ZP_ID
základná plocha, do ktorej je plošný prvok zahrnutý
integer
LOKALITA
bližší popis napr. ulica, názov parku, námestie, areál,...
string
VYSKA_7
výška (m)
integer
POPIS_TEX

doplňujúci popis

string
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Požadované dodanie výstupov:
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie výstupov:
• v digitálnej forme v súradnicovom systéme S-JTSK, geopriestorové formáty definované formátom
"shapefile” polygóny určených polôh plôch zelene v tabuľkovej forme .xls (číslo polygónu a príslušné atribúty)
• v tlačenej forme overenej autorizovaným geodetom so spôsobilosťou na vybrané geodetické a kartografické
činnosti v rozsahu § 6 písmen d) až j) zákona NR SR č. 215/ 1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov.
Tlačená forma musí byť vytlačená na recyklovanom papieri, a to konkrétne: technická správa, zoznam
súradníc, prehľadná mapa objednanej časti.
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Príloha č. 2
Mapový podklad s vyznačením obvodu Bratislavy
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Príloha č. 3
Zoznam subdodávateľov
Na realizácii predmetu zákazky:

„Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy“
1 časť: Okres Bratislava I+III+IV

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
⊠ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
Subdodávateľ
(obchodné
meno/názov,
sídlo/miesto
podnikania, IČO)
PAMARCH, s.r.o.,
Štefánikova trieda 4/7,
949 01 Nitra, IČO:
46 282 041

Predmet
subdodávok
Koordinácia
meračských prác

Podiel
v%

1,00

Osoba oprávnená
konať za
subdodávateľa*
(Meno a priezvisko)
Ing. Ján Kresan

Adresa trvalého
pobytu*

Štefánikova 7,
949 01 Nitra

Dátum
narodenia*

06.02.1982

*Vypĺňa úspešný uchádzač v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Rámcovej dohody

V Považskej Bystrici, dňa 27.10.2021

......................................................................
Ing. Martin Pikalík, PhD., konateľ
Pozn.:
V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie
alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.
Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude
realizovať pre uchádzača určité plnenie v zmysle predmetu zákazky. Percentuálny podiel ich plnení je z celkovej ceny
diela s DPH.
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Príloha č. 4
Cenová ponuka
Predmet zákazky: Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy
1. časť: Okres Bratislava II+V
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:

PK Digital s.r.o.

Sídlo:

Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica

Štatutárny zástupca:

Ing. Martin Pikalík, PhD.

IČO:

52183785

IČ DPH:

SK2120937016

Telefónne číslo:

940656975

E-mailová adresa:

martin@pkdigital.sk

Platca DPH:

áno

Kritérium č. 1: Jednotková cena za určenie polohy jedného hektára plochy zelene v EUR s DPH

časť

1.

Predmet zákazky

Zameranie plôch zelene na
území Hlavného mesta SR
Bratislavy: 1. časť: Okres
Bratislava I+III+IV

Počet bodov za kritérium č. 1

Jednotková cena za
určenie polohy
jedného hektára
plochy zelene EUR
bez DPH

DPH 20%

Jednotková cena za
určenie polohy jedného
hektára plochy zelene
EUR s DPH

182,38

36,48

218,85

31,93

Kritérium č. 3: Zapojenie študenta/absolventa vysokej školy
Zapojí uchádzač do realizácie zákazky
študenta alebo absolventa vysokej školy:
Počet bodov za kritérium č. 3
Počet bodov za všetky kritériá spolu:

áno
2
43,93

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že postupujem v súlade s etickým kódexom
uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodexzaujemcu-uchadzaca-54b.html

Dňa:

v Považskej Bystrici

Podpis oprávnenej osoby
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