Výzva na predloženie ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet zákazky : Štúdia realizovateľnosti projektu na zosúladenie skutočných druhov
pozemkov s evidenciou katastra nehnuteľností
1. Názov a adresa verejného obstarávateľa :
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
2. Kontaktné miesto :
GR SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava
3. Kontaktná osoba :
RNDr. Jaroslav Černiansky
tel. č. : +421 220941236
E-mail : cerniansky@pozfond.sk
2. Opis zákazky :
Štúdia bude definovať a stanovovať rozsah pozemkov tzv. „bielych plôch“
(poľnohospodárske pozemky porastené lesnými drevinami), možnosti využitia informačnokomunikačných technológií, návrh strategických riešení, finančnú analýzu a pod.
Štúdiu navrhujeme rozdeliť do kapitol :
1. Úvod
1.1 Úvod do problematiky a definícia pojmov
1.2 „Biele plochy“ – zdroje informácií a štatistické prehľady
1.3 Riešenie problematiky „bielych plôch“ v minulosti u nás a v zahraničí
1.4 Platné legislatívne rámce a pôsobnosť orgánov štátnej správy v danom procese
2. Možnosti využitia informačno-komunikačných technológií (ITK)
2.1 Všeobecná charakteristika a možnosti dostupných IKT pri riešení problematiky „bielych
plôch“
2.2 Vyhľadanie a lokalizácia pozemkov, ktoré sú v nesúlade s evidenciou KN
2.3 Identifikácia vlastníckych vzťahov vo väzbe na register C-KN
2.4 Návrh administratívno – technického postupu zmeny druhu pozemku pre konkrétnu
parcelu, alebo skupinu parciel
2.5 Súhrnné zhodnotenie využiteľnosti dostupných IKT pri riešení problematiky „bielych
plôch“, pričom návrh samotnej „technológie“ by mala byť súčasťou analýzy a návrhu
riešenia
3. Strategické riešenia
Na základe analyzovania existujúceho stavu a možností riešenia problematiky „bielych
plôch“ definovať a navrhnúť strategické kroky, ako aj legislatívne a technické postupy.
3.1. Definovanie strategického riešenia
3.2 Možnosti realizácie strategického cieľa
Návrh rámcového realizačného projektu.
4. Rozpracovanie „strategického riešenia“

Detailné rozpracovanie strategického riešenia vrátane definovanie postupov riešenia (kroky),
opatrení resp. skupín aktivít, vo väzbe na možnosti SPF. Definovanie optimálneho finančného
mechanizmu na zabezpečenie financovania realizačného projektu.
4.1. Špecifikovanie opatrení, definovanie priorít a ich finančnej parity
4.2. Umiestnenie realizácie jednotlivých opatrení resp. aktivít
5. Návrh realizácie a obstarania
Definovanie aktivít nevyhnutných pre realizáciu „strategického riešenia“, v súvislosti
s prípravou a realizáciou projektov PRV (projekty, manažment, administrácia) a spôsob
obstarania celého systému definovaného v „strategickom riešení“.
5.1. Realizačné projekty, vyhotovenie a verejné obstaranie
5.2. Projekty PRV, vyhotovenie a verejné obstaranie
5.3. Manažment projektov PRV
6. Finančná analýza
Analyzovanie súčasných nákladov na administratívnu a technickú realizáciu projektov
vysporiadania bielych plôch na najbližších 7 rokov v rámci PRV2014-2020 (investície
a prevádzkové náklady).
6.1. Návrh financovania projektov zameraných na vysporiadanie bielych plôch v rokoch
2014-2020
7. Záver
Zhrnutie dôležitých informácií charakterizujúcich navrhované riešenie, rozpracovanie
definitívneho riešenia na časové etapy resp. termínované úlohy.
7.1. Návrh strategického riešenia finančnej podpory projektu vysporiadania bielych plôch (v
zmysle stanoveného cieľa)
7.2. Dôležité etapy a kroky nutné pre úspešnú realizáciu strategického riešenia
3. Ďalšie požiadavky :
Štúdia by mala mať rozsah max. 30 strán formátu A4, dodaná 2x v tlačenej forme, 1x
na CD v editore Word, s termínom dodania dňa 01.04.2014 do 10,00 hod.
V prípade potreby získania ďalších informácií kontaktujte Mgr. Stanislava Kusého, riaditeľa
odboru usporiadania vlastníctva 02/20941247, stanislav.kusy@pozfond.sk
4. Lehota na predkladanie ponúk : 19.2.2014 do 10,00 hod.
5. Predpokladaná celková hodnota zákazky : max. 20 000 euro bez DPH.
6. Spôsob predkladania ponúk : formou elektronickej komunikácie na email :
cerniansky@pozfond.sk.
7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena v euro bez DPH za celý predmet
zákazky.

8. Predmet zákazky bude dodaný na základe objednávky.

9. Dátum zverejnenia výzvy : 14.2.2014

