
 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA -  RUŽINOV  
Výzva na predkladanie ponúk na zákazku  Informačný systém na 

geopriestorovú prácu s informáciami - 2 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Sídlo:   Mierová ul.21 
PSČ :   827 05 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
Štát : Slovenská republika 
IČO: 603 155 
Kontaktná osoba: Juraj Biely 
Telefón: +421 2 48 284 415 
e-mail : juraj.biely@ruzinov.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Informačný systém na geopriestorovú prácu s 
informáciami 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  

4. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je poskytnutie služby informačného systému na geopriestorové 
zobrazovanie informácií, zobrazenie dát z interných informačných systémov, možnosť 
vytvárania nových hodnotných informácií vo vzťahu k geopriestorovej lokácii.  
 
Podrobný opis predmetu zákazky:  
Tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

15 000,- EUR s DPH 

6. Miesto a termín dodania tovaru / poskytnutia služby:  rok 2018 

7. Rozsah predmetu zákazky:  

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky  

8. Rozdelenie predmetu zákazky:  

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.  

10. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: 

- Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa 
predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument 
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do 
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v 
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka. 

- Uchádzač predloží ponuku e-mailom: juraj.biely@ruzinov.sk s požiadavkou na 
potvrdenie doručenia 



  

 
 

11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25.07.2018, do 09:00 hod. 

12. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.09.2018 

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

13.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

13.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 
predpismi.  

13.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 

13.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

13.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponuková cenu uvedie v zložení:  
- jednotková cena bez DPH  

- navrhovaná cena bez DPH  

- sadzba DPH a výška DPH  

- navrhovaná cena vrátane DPH. 

13.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu 
a jej prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí 
byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude 
úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny 
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.  

13.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

13.8  V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy 
stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny 
za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

13.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, 
ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené 
uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný 
zisk. 

 
14. Obsah ponuky  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
- Doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 
- Referencie za posledné 3 roky odo dňa vyhlásenia zákazky na zákazku:  

(predložením zoznamu poskytnutých služieb s uvedením cien, lehôt dodania a 
odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ). 

a) 3x zákazka (referencia) podobného charakteru a rovnakej funkcionality  ako 
je predmet zákazky popísaný v prílohe č. 1 
b) 1x (referencia)  realizácia IFRAME  
c) 3x (referencia)  integrácia na interný informačný systém obstarávateľov 

- Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 2 „Návrh na 
plnenie kritérií“. 

- Popis navrhovaného riešenia, popis technického riešenia, grafické zobrazenia riešenia 
- Návrh zmluvy o dielo 



  

 
 
 
 

     
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

 Najlepší pomer ceny a kvality 
 
 

  Vyhodnotenie vykoná komisia na základe pridelenia bodov v pomere cena 55% a 
kvalita 45%. 

 VYHODNOCOVANIE NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. 
 

Podkritériami na vyhodnotenie ponúk sú: 
a) kvalita - plnenie opisu predmetu, posúdenia celkového vyhotovenia zákazky s 

prihliadnutím na realizáciu požadovanej funkcionality, zhodnotenia vizuálneho 
prevedenia. 
Maximálny počet 45 bodov. Členovia komisie najvýhodnejšej ponuke, vychádzajúcej 
z realizácie požadovanej funkcionality, pridelia najvyšší počet bodov. Ďalším 
ponukám bude nepriamoúmerne prideľovaný nižší počet bodov. 
 

Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o praktické predvedenie ponúkaného 
riešenia s dôrazom na požadovanú funkcionalitu. 

 
b) cena –v tomto kritériu sa bude hodnotiť Navrhovaná celková zmluvná cena v EUR s 

DPH za celý predmet zákazky, v zmysle bodu 4. návrhu tejto výzvy a v zmysle prílohy 
č. 2 -  Návrh na plnenie kritérií 

Ponuke s najnižšou cenou bude pridelený maximálny počet 55 bodov. Ďalším ponukám 
s vyššou cenou bude nepriamoúmerne prideľovaný nižší počet bodov.  
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky dosiahnutých bodov na základe 
vyhodnotenia jednotlivých ponúk uchádzačov, v zmysle určenej definície kritérií. 
Úspešným uchádzačom v tejto verejnej súťaži sa stane uchádzač, ktorý dosiahne 
najvyšší počet bodov po sčítaní bodov z hodnotenia obidvoch podkritérií. Ostatní 
uchádzači, ktorí získajú menej bodov ako úspešný uchádzač, v tejto verejnej súťaži 
neuspejú. 

Maximálny počet bodov pre hodnotenie ponuky je 100. 
 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 
 

16. Elektronická aukcia:   

  Nie  

17. Podmienky financovania:   

Zákazka bude financovaná z rozpočtu MČ. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo 
dňa jej doručenia. Ostatné podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú 
uvedené v návrhu zmluvy a prílohách tejto výzvy. 

 
18. Otváranie ponúk:  

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.07.2018, o 09:10 hod. v miestnosti č. 301, v 
budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov,  Mierová ul. č. 21 
v Bratislave. Otváranie ponúk vykoná výberová komisia, ktorá rozhodne o spôsobe 



  

 
a termíne ďalšieho hodnotenia ponúk podľa bodu č. 15, pokiaľ posúdi potrebu 
praktického predvedenia ponuky. 
 
 

19. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 
  Zmluva 

Návrh zmluvy predloží uchádzač. 
Trvanie zmluvy: doba neurčitá 

 
 
 
 

20. Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  

- ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa  

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
        

 
Dátum:.................................  
 

.................................................. 
Dušan Pekár  
     starosta 

 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Príloha č.1   

Opis predmetu obstarávania 

 

 

 

Predmetom zákazky sú služby, ktoré budú zabezpečené geografickým informačným 

systémom (ďalej len GIS) pre Mestskú časť Bratislava-Ružinov. GIS má výrazným 

podielom prispievať k optimalizácii procesov v rámci správy, riadenia a kontroly 

samosprávy, znižovania jej nákladov, zvyšovania transparentnosti a kvality 

poskytovania informácií.  

Má poskytovať možnosti praktického využitia pre celú organizačnú štruktúru mestskej 

časti a zároveň aj pre verejnosť (verejný webový portál). Služby GIS budú poskytované 

ako hostované riešenie, ktoré bude v prípade požiadavky objednávateľa 

implementované na infraštruktúru objednávateľa. 

Riešenie bude prispôsobené potrebám miestnej samosprávy. GIS má byť integrovateľný 

na iné informačné systémy mesta. Má fungovať na princípe vizualizácie informácií vo 

forme digitálnych mapových výstupov a zároveň má poskytovať možnosť tvorby a 

správy dát vo vlastnej databáze. GIS má byť optimalizovaný aj pre plnohodnotné 

využívanie na akomkoľvek type smartphonu alebo tablete. 

 

 

GIS má poskytovať kompletný rámec pre tvorbu, publikovanie a využívanie webových 

GIS aplikácií a služieb, vrátane publikovania a využívania geoprocesných služieb. 

 

 

 

Požadované práce: do ceny požadujeme zahrnúť všetky implementačné práce, integračné 

práce, práce na analýze dát, úprave dát, práce na vytvorení funkčných integračných rozhraní, 

testovacie práce a iné práce, ktoré by mohli vzniknúť pri nasadení aplikácie do ostrej 

prevádzky tak, aby bol systém funkčný podľa požadovanej funkcionality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné požiadavky na riešenie: 

 

Technológia: webová mapová aplikácia 



  

 

Systém musí byť vyhotovený a prevádzkovaný vo všetkých štandardoch a v súlade  

s  legislatívou platnou pre verejnú správu. 

Systém musí fungovať v súradnicovom systéme S-JTSK.  

 

Pri implementácii a nasadení musia byť vysporiadané všetky prípadné autorské práva tretích 

strán v prospech obstarávateľa. Prípadné finančné plnenie voči tretej strane musí byť zahrnuté 

v cene riešenia. 

 

 

 

 

Základné funkčné požiadavky na riešenie: 

 

- hosting riešenia 

- podpora dátových formátov ESRI Shapefiles (SHP), DGN, PostGIS / PostgreSQL, jpeg, tif, 

GeoTiff, gif, WMS server, klient, WFS,  

 

- základné funkcie mapové klienta:  

- jednoduché užívateľské prostredie bez potreby inštalovať ďalší doplnkový softvér,  

- zväčšovanie, zmenšovanie, posun, identifikácia, meranie dĺžok, plochy,  

- vyhľadávanie geodát (parcely, čísla opisné),  

- tlačový modul (export PDF, tlač legendy),  

- kreslenie užívateľské grafiky s možnosťou ukladania,  

- možnosť konfigurácie mapovej kompozície,  

- zobrazovanie atribútových dát geodát,  

- zobrazovanie jednoduchých informácií v mape (popis, fotka) pomocou plávajúcich 

okien (popup, bublina),  

- responzívnosť, musí umožňovať zobrazenie na rôznych platformách vrátane mobilných 

(tablet, chytrý telefón) minimálne v prostredí webového prehliadača Google Chrome,  

- evidenčná časť musí v prostredí webového prehliadača umožňovať editáciu, grafických dát, 

pričom pri kresbe musí byť umožnené prichytávanie (snapovanie) na zvolenú podkladovú 

vektorovú vrstvu,  

- musí umožňovať pripájanie referenčných výkresov do mapových aplikácií vo formáte DGN 

verzie 7 a vyššej, a tieto podkladové výkresy musia byť využiteľné pri editácii grafiky pre 

prichytávanie (snapovanie),  

- poskytovanie mapových služieb WMS - webové GIS služby podľa štandardov ,  

- dynamické zobrazovanie rastrových dát prostredníctvom pohľadových dlaždíc,  

- variabilný prístup k dátam (riadenie prístupových práv), definície a správa užívateľských 

úrovní k jednotlivým mapovým projektom, prípadné logovanie prístupu,  

 

- možnosť väzby na riešenia iných strán /informačný systém IS SAMO od firmy TRIMEL - 

zabezpečené prepojenie pri výmene dát s interným informačným systémom. Dáta budú 

poskytnuté automatizovane v podobe webovej služby. Webová služba bude dopytovateľná 

online. 

- použitie databáz pre uloženie popisných a grafických dát (PostGIS / PostgreSQL) 

- zahrnuté produkčné aplikácie pre web, smartfóny a tablety umožňujúce zber údajov v teréne 

a sledovanie priebehu zberu, 

- Umožniť import dát minimálne z formátu DGN spôsobom, ktorý zabezpečí užívateľsky 

jednoduché riešenie bez predchádzajúcej úpravy dát treťou stranou. 

- príprava na online napojenie na server GKÚ 



  

 

- príprava na integráciu na Register adries 

- možnosť aktualizácie vybraných dát automatizovaným spôsobom, prípadne jej spustenie 

uživateľsky jednoduchým spôsobom 

- možnosť interaktívneho zberu dát zamestnancom v teréne prostredníctvom  aplikačných 

nástrojov (tabletom, telefonom...) 

- upgrade online 

- možnosť v budúcnosti rozširovania riešenia čo do funkčnosti riešenia, obsahu a objemu dát, 

možností integrácie, 

- výhodný jednotný multilicenčný prístup do riešenia; 

- zaškolenie pracovníkov 

 

GIS má byť modulárny – teda rozšíriteľný o špecializované mapové a agendové 

aplikácie/vrstvy. 

 

 Všeobecný opis jednoduchej mapovej aplikácie/ vrstvy: 

- mapová aplikácia umožňuje publikáciu grafických a popisných geodát,  

- umožňuje zobrazenie stabilných geopriestorových informácií, kde sa nepredpokladá 

väčší objem metadát, prípadne ich častá dynamická zmena 

- obsahuje nástroje pre zobrazenie zoznamu mapových vrstiev, získanie informácií z 

mapového obsahu, fulltextové vyhľadávanie objektov, zobrazenie legendy alebo grafických 

poznámok, meranie alebo tlač mapy, a iné,  

- v spojení s agendovou aplikáciou je umožnená pokročilá editácia priestorových 

údajov všetkých druhov geometrií, 

- umožňuje prepojenie na interné informačné systémy za účelom zobrazenia vhodných 

dát 

  

 

Všeobecný opis agendovej mapovej aplikácie so zložitejšou štruktúrou dát a 

funkcionalitou:  

- agendová časť sa skladá z čiastkových, samostatne editovateľných modulov, v 

ktorých je možné evidovať detailné popisné informácie o jednotlivých prvkoch pasportu,  

- je v nej možné lokalizovať jednotlivé prvky v mape, spravovať číselníky, importovať 

a exportovať dáta alebo nastaviť záujmovej oblasti,  

-  nástroj pre vytváranie vlastných máp/agiend s možnosťou editácie 

- v systéme je možné nastaviť užívateľské oprávnenia pre prístup k aplikácii aj k 

čiastkovým modulom. 

- umožňuje vytvorenie formulárov na získavanie a zadávanie dát 

 

Časť administrácie systému použivateľov: 

a) možnosť zmeny vlastného hesla, mena a e-mailu samotným používateľom systému.  

b) správa používateľov (vkladanie, zmena údajov a zrušenie prístupov) administrátorom. 

 c) nastavovanie práv administrátorom systému  

d) vytváranie a zobrazovanie informatívnych správ pre používateľov. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GIS - Základná aplikácia / časť systému: 

 

- podkladové vrstvy /bloková mapa, vizualizácia ortofotosnímok/, vrstvy územnej 

identifikácie, vrstvy KN,  

- výstupom je mapová aplikácia – zobrazenie mapy s dátami,  

- základný obsah, ktorého zabezpečenie a aktualizácia je podmienkou pre následné 

poskytovanie kvalitných výstupov, 

 - zobrazovanie mapových výstupov v samostatných vrstvách,  

- zapínanie alebo vypínanie mapových vrstiev, zobrazovanie legendy k mapovým vrstvám, 

 - zmeny mierky zobrazenia, pohyb v mape, posun na preddefinované lokality,  

- meranie dĺžok a plôch v mape, 

 - vkladanie dočasných bodov, línií a polygónov do mapy a identifikácia ich súradníc v S-

JTSK aj WGS 84,  

- export mapy do formátu PDF s možnosťou vloženia nadpisu a voľby z preddefinovaných 

mapových mierok a veľkosti papiera, 

 - export mapy do png podľa aktuálneho zobrazenia na obrazovke  

- identifikácia vybraných objektov v mape,  

- vyhľadávanie vybraných objektov v mape pomocou návodného formulára  

- vyhľadávanie formou predgenerovaného fultextu  

- vyhľadávanie vybraných objektov v mape, 

 - vyhľadávanie bez potreby diakritiky vo vybraných mapových vrstvách,  

- zobrazovanie atribútovej tabuľky v rámci identifikácie alebo vyhľadávania objektov v mape, 

- zobrazovanie a tlač informatívnych listov vlastníctva katastra nehnuteľností,  

- pokročilá práca s WMS, WFS, WMTS, AGS službami,  

- responzívny design umožňujúci prácu aj na mobilných zariadeniach, 

- možnosť prepínania medzi jednotlivými mapovými kompozíciami pri zachovaní zoomu a 

mierky v mape,  

- možnosť zmeny transparentnosti vybraných vrstiev,  

- možnosť správy používateľských účtov a používateľských skupín,  

- ortofotosnímky (časová sada),  

- dáta KN sa musia zobrazovať v súlade s usmernením Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_13/2013, zo dňa 23. 04. 2013 

- parcely C,  E,  

- druhy pozemkov,  

- parcely C so stavbou, intravilán,  

- parcely C, E vo vlastníctve MČ,  

- parcely C, E vo vlastníctve SR,  

- ulice a cestné komunikácie,  

- adresy,  

- budovy,  

- miestopis,  

- katastrálne územia, časti mesta,  

- urbanistické obvody,  

- pamiatkové zóny, stavby (navrhované zóny, stavby pamiatkového záujmu), Bloky CMZ 

- videonápovedy pre prácu s mapou a vybranými databázovými aplikáciami,  

 

 

 

 

 



  

 

2. Nástroje na editáciu  

- komplexné riešenie pre základnú editáciu vektorových prvkov agendových aplikácií, 

 - výstupom je funkcionalita,  

- integrácia s modulmi  

- editácia polohy jednotlivých prvkov v mape prebieha priamo v mapovej časti aplikácie, k 

dispozícii sú editačné nástroje pre body, línie, plochy aj polygóny  

- pri editácii sú plne využiteľné možnosti WFS služieb a editačné triedy umožňujú aktívne 

využívať zvolený obsah  

 - podpora vytvárania topologicky čistých dát, najmä prichytávanie, rozdeľovanie prvkov, 

preberanie geometrie z referenčných podkladov (napr. z parciel, technickej mapy), 

zabezpečenie vytvárania dát s validnou geometriou (najmä zamedzenie uloženia prvkov bez 

geometrie, prvkov s nulovou geometriou,  

- informačná vrstva pri spracovaní editácie zobrazujúca dĺžky kreslených prvkov a nápoveda 

pre konštrukciu základných uhlov,  

- podpora práce s dátami  

- aplikácia obsahuje nástroje pre export / import databázovo uložených dát do formátu ESRI 

Shapefile, import DGN súborov, ľubovoľné základné atribúty možno tiež exportovať do 

formátov CSV, XLS, XML, XHTML,  

- možnosť umiestnenia poznámok (body, línie, plochy) s popisom,  

- kompletná dokumentácia objektu  

- každý záznam o objekte možno doplniť o fotografie alebo inú dokumentáciu v elektronickej 

podobe. 

 

3. Tlačové zostavy  

- komplexné riešenie pre vytváranie tlačových zostáv a šablón a rozšíriteľnosť sady tlačových 

zostáv,  

- výstupom sú tlačové zostavy, 

 - tvorba tlačových zostáv s možnosťou exportu do tlačového výstupu PDF, JPEG, PNG, 

obsahujúceho napr. legendu, mierku, vodoznak, informácie o ochranných známkach a 

autorských právach atď, 

 - konfigurácia objektov tlačovej zostavy podľa požiadaviek zákazníka v rozsahu 10 tlačových 

zostáv,  

- tlač vo formátoch A2/A3/A4, 

 - orientácia tlače na výšku / šírku - tlač s legendou / s legendou na ďalšej strane / bez legendy 

/ len legenda 

 

4. Agendové riešenie KN  

- databázová aplikácia na efektívnu prácu s dátami Katastra nehnuteľností ako 

automatizovaný nástroj na spracovanie dát a import do lokálnej databázy,  

- výstupom je mapová aplikácia s agendovou aplikáciou,  

- aplikácia na filtráciu, vyhľadávanie, export a tlač údajov,  

- vyhľadávanie v rôznych kategóriách (parcely, stavby, budovy, listy vlastníctva),  

- výber parciel bodom, líniou, polygónom,  

- automatická identifikácia susedných parciel, tabuľkové prehľady rôznych úrovní s 

podrobnými informáciami o k. ú., čísle parcely, výmere,  

- parcely, druhu a spôsobe využitia pozemku, kóde chránenej nehnuteľnosti, čísle LV, 

 - generovanie štruktúrovaných prehľadov hlavných tabuliek KN,  

- agendové riešenie priamo (interaktívne) prepojené s mapovou aplikáciou  

- prepojenie na online služby ESKN  

 



  

 

5. Iné funkcionality prostredia  

- Možnosti systému integrácie s inými prostrediami - otvorenosť systému,  

- poskytovanie dát vo formáte JSON alebo XML pre potreby vlastnej vizualizácie dát a 

zdieľania ako otvorené dáta,  

- možnosť volania vybraných dát s väzbou na objekt prostredníctvom JSON,  

- možnosť embedovať/vkladať mapy vo forme IFRAME do ďalších stránok (napríklad 

stránok mesta), 

 - možnosť úpravy loga, popisu aplikácií, usmernení používateľa. 

 

 

6.  Technická podpora počas obdobia trvania zmluvy  

- Technická podpora GIS riešenia zabezpečená cez online Helpdesk a Hotline, 

 - vzdialená podpora a konzultácie, pravidelná aktualizácia jadra aplikácií,  

- pravidelné zálohovanie dát objednávateľa, aktualizácia dát KN, aktualizácia základného 

obsahu GIS na základe podkladov objednávateľa,  

- odstránenie ohlásenej závady  

- reakcia na oznámenie poruchy do 16 pracovných hodín, odstránenie bez zbytočného 

odkladu, resp. v lehote dohodnutej pre každý takýto prípad,  

- zabezpečenie náhradného riešenia v prípade poruchy servera vrátane publikácie stránok na 

novej IP adrese a obnovy systému pri výpadku - bez zbytočného odkladu, najdlhšie však do 

45 pracovných hodín. 

 

 

Požadované realizované mapové aplikácie / vrstvy: 

 

Mapová vrstva/aplikácia  - Voľby 

Mapová vrstva/agenda bude realizovaná pre podporu volebnej agendy v internom použití aj 

s rozhraním a funkcionalitou pre verejnosť. 

  

- výstupom bude mapová aplikácia, 

- mestská časť nemá adresné body budov na úrovni súpisných čísel  

Funkcionalita:  

 - aplikácia po zadaní adresy ukáže volebný okrsok a príslušnú volebnú miestnosť, ku ktorým 

prislúcha zadaná adresa.  

- možnosť editácie zoznamu volebných obvodov,  volebných okrskov a volebných miestností 

○ určenie volebných okrskov – grafickým zobrazením, priradením adresných 

bodov k okrsku 

  ○ určenie volebných obvodov 

○ určenie sídla okrsku – zobrazenie v mape, priradenie k číslu okrsku 

- počty voličov na adresných bodoch, volebných okrskoch, volebných obvodoch 

○ počet voličov na adresný bod, volebný okrsok, volebný obvod  – grafické 

zobrazenie, tabuľkové zobrazenie 

○ počet voličov na vybraný objekt  - zvolený prichytávaním (snapovanie) na 

zvolenú podkladovú vektorovú vrstvu, 

○ prepočet počtu voličov na okrsok, volebný obvod (pri zmenách priradenia 

adresného bodu k okrsku) 

  ○ hromadný import  počtu voličov na adresný bod 

○ tlačový výstup počtov voličov na adresný bod, volebný okrsok, volebný 

obvod. 

- možnosť integrácie na IS modul „Voľby“. 



  

 

 

 

Mapová vrstva/aplikácia - Integrácia na IS - majetok, psy, prevádzky 

Mapová vrstva/agenda bude slúžiť na vizualizáciu dát s interných informačných systémov. 

 

- vytvorenie rozhrania s IS a vizualizácia dát z IS SAMO od firmy TRIMEL v GIS,  

- výstupom je mapová aplikácia,  

 

Funkcionalita: 

- prepojenie mapy s needitovateľnou agendovou (tabuľkovou) aplikáciou s rozšírenou 

funkcionalitou vyhľadávania podľa viacerých atribútov,  

- publikácia aktuálneho stavu evidencie majetku mestskej časti, ktorá vychádza z dát 

evidovaných v informačnom systéme mesta – modul „Majetok“ (integrované systémy 

IS/GIS), 

- dynamická mapa podporujúca informovanosť obyvateľov i samosprávy (interná, 

publikovaná pre verejnosť), 

 - publikácia adresných bodov na ktorých sú evidované psy - integrovaná na informačný 

systém mestskej časti (integrované systémy IS/GIS)  

- publikácia adresných bodov na ktorých sú evidované prevádzky integrovaná na informačný 

systém mestskej časti (integrované systémy IS/GIS)  

– evidenciu zabezpečuje IS, vizualizáciu GIS, 

- publikácia detailných informácií o psoch a vlastníkoch len pre potreby samosprávy / 

Mestskej polície (majiteľ / chovný priestor / rasa / nebezpečný pes / počet psov / evidenčná 

známka),  

- možnosť integrácie na IS modul „Miestne poplatky“ a následnej kombinácie vizualizácie 

evidencie zaplatenia poplatku. 

 

 

 

Mapová vrstva/aplikácia  - Významné investície 

Mapová vrstva/agenda bude slúžiť na vizualizáciu investičných projektov mestskej časti. 

 

- výstupom bude mapová aplikácia s agendovou aplikáciou,  

Funkcionalita: 

- možnosť pripojenia dokumentov (napr. dokument o povolení) a fotodokumentácie ku 

všetkým prvkom pasportu,  

- historizácia zmien a možnosť obnovení vybraného historického stavu prvku vrátane 

geometrie,  

- evidencia zakladateľov (resp. editorov) dát spolu s dátumami a časmi založenia (resp. 

editácie) u jednotlivých prvkov a možnosť podľa týchto hodnôt vyhľadávať,  

- editácia geometrie  

○ podpora vytvárania topologicky čistých dát, tzn. prichytávanie, rozdelenie prvkov, 

prebranie geometrie z referenčných podkladov ( napr. parciel, technickej mapy),  

○ zabezpečenie vytvárania dát s validnou geometriou (najmä zamedzenie uloženia 

prvkov bez geometrie, prvkov s nulovou geometriou,...)  

- zabezpečenie dát rôznymi stupňami práv (pre internú potrebu,  pre verejnosť),  

- možnosť pridania ďalších tematických vrstiev do zoznamu vrstiev v mape,  

- možnosť prepínania medzi jednotlivými mapovými kompozíciami pri zachovaní zoomu a 

mierky v mape,  

- možnosť zmeny transparentnosti vybraných vrstiev. 



  

 

 

 

 Mapová vrstva/aplikácia  - Školské obvody 

Mapová vrstva/agenda bude slúžiť na vizualizáciu školských obvodov. Podpora informovania 

o školských zariadeniach. 

 

- výstupom bude mapová aplikácia s agendovou aplikáciou,  

Funkcionalita: 

Školy: 

- zobrazenie školských  obvodov (spádovej oblasti) a príslušných školských zariadení 

- dostupnosť školských zariadení, zobrazenie rizikových miest  

- zobrazenie budov škôl (materské, základné),  

- zabezpečenie dát rôznymi stupňami práv (pre internú potrebu,  pre verejnosť),  

- možnosť pridania ďalších tematických vrstiev do zoznamu vrstiev v mape,  

- možnosť prepínania medzi jednotlivými mapovými kompozíciami pri zachovaní zoomu a 

mierky v mape,  

- možnosť zmeny transparentnosti vybraných vrstiev. 

- možnosť vymedzenia  hraníc obvodov, 

 

 

Mapová vrstva/aplikácia  -  Detské ihriská, športové zariadenia 

Mapová vrstva/agenda bude slúžiť na vizualizáciu detských ihrísk, športových zariadení. 

Podpora informovania o športoviskách a detských ihriskách s aktívnym prístupom verejnosti. 

Stále aktualizovaná informácia o podpore športu a miest pre rodiny s deťmi zo strany MČ. 

 

- výstupom bude mapová aplikácia s agendovou aplikáciou,  

Funkcionalita: 

- možnosť vložiť informáciu o novom športovisku a ihrisku po registrácii používateľa v 

aplikácii  

- aplikácia umožní spravovať detské ihriská a športoviská spolu s ich vybavením, kontrolovať 

ich stav, plánovať opravy vybavenia, evidovať vykonané aj plánované revízie ihrísk a jeho 

vybavenia,  

- možnosť plánovať nové detské ihriská a športoviská a nové vybavenie k doplneniu 

existujúceho stavu už existujúceho ihriska, 

- výpis parciel dotknutých vybranými prvkami,  

- možnosť nastavenia východzej hodnoty v číselníkoch (pri vytváraní nového prvku sa 

východzia hodnota atribútu vkladá automaticky), 

 - možnosť pripojenia dokumentov (napr. dokument o povolení) a fotodokumentácie ku 

všetkým prvkom pasportu,  

- historizácia zmien a možnosť obnovení vybraného historického stavu prvku vrátane 

geometrie,  

- evidencia zakladateľov (resp. editorov) dát spolu s dátumami a časmi založenia (resp. 

editácie) u jednotlivých prvkov a možnosť podľa týchto hodnôt vyhľadávať,  

- editácia geometrie  

○ podpora vytvárania topologicky čistých dát, tzn. prichytávanie, rozdelenie prvkov, 

prebranie geometrie z referenčných podkladov (napr. parciel, technickej mapy),  

○ zabezpečenie vytvárania dát s validnou geometriou (najmä zamedzenie uloženia 

prvkov bez geometrie, prvkov s nulovou geometriou,...)  

- záujmové oblasti, prístup podľa správcu,  

- importy súborov vo formátoch DGN, SHP, DBF,  



  

 

- zabezpečenie dát rôznymi stupňami práv (pre internú potrebu a pre verejnosť),  

- možnosť pridania ďalších tematických vrstiev do zoznamu vrstiev v mape,  

- možnosť prepínania medzi jednotlivými mapovými kompozíciami pri zachovaní zoomu a 

mierky v mape,  

- možnosť zmeny transparentnosti vybraných vrstiev. 

 

 

Mapová vrstva/aplikácia  -  Pasport pamiatok, pamätihodností   

Mapová vrstva/agenda bude slúžiť na území mestskej časti. Komplexná evidencia a 

propagácia pamiatok na území mesta (interne aj pre verejnosť),  

 

- výstupom je mapová aplikácia s agendovou aplikáciou, 

Funkcionalita: 

- evidencia pamiatok pre komplexné riešenie problematiky ochrany pamiatkových objektov 

rôznych kategórií vrátane vojnových hrobov, pamätných tabúľ v záujmovom území, 

 - možnosť k jednotlivým pamiatkam viesť odborné informácie (dátovanie, slohové 

zaradenie),  

- možnosť k jednotlivým pamiatkam viesť turisticky zaujímavé informácie,  

- zobrazenie jednotlivých pamiatok v mape vr. popisných informácií, 

- možnosť vymedzenia  hraníc zón, 

- možnosť nastavenia východzej hodnoty v číselníkoch (pri vytváraní nového prvku sa 

východzia hodnota atribútu vkladá automaticky),  

- možnosť užívateľsky doplňovať číselníky,  

- možnosť pripojenia dokumentov (napr. história daného objektu) a fotodokumentácia ku 

všetkým prvkom pasportu,  

- historizácia zmien a možnosť obnoveia vybraného historického stavu prvku vrátane 

geometrie,  

- evidencia zakladateľov (resp. editorov) dát spolu s dátumami a časmi založenia (resp. 

editácie) u jednotlivých prvkov a možnosť podľa týchto hodnôt vyhľadávať,  

- editácia geometrie,  

○ podpora vytvárania topologicky čistých dát, tzn. prichytávanie, rozdelenie prvkov,  

○ zabezpečenie vytvárania dát s validnou geometriou (najmä zamedzenie uloženia 

prvkov bez geometrie, prvkov s nulovou geometriou,...)  

- záujmové oblasti, prístup podľa správcu,  

- importy súborov vo formátoch SHP, DBF  

- zabezpečenie dát rôznymi stupňami práv (pre internú potrebu a pre verejnosť),  

- možnosť pridania ďalších tematických vrstiev do zoznamu vrstiev v mape, 

- možnosť doplňovania opráv k jednotlivým prvkom pasportu,  

- možnosť prepínania medzi jednotlivými mapovými kompozíciami pri zachovaní zoomu a 

mierky v mape,  

- možnosť zmeny transparentnosti vybraných vrstiev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Príloha č. 2 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 

              Verejný obstarávateľ: 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová ul.21 
827 05 Bratislava 

 

Názov predmetu zákazky:  Informačný systém na geopriestorovú prácu s informáciami 

                 
Obchodné meno uchádzača: ............................................................ 
 
adresa alebo sídlo uchádzača:............................................................ 
 
 
Informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu elektronickej aukcie: 
meno a priezvisko osoby:  ............................................. 
e-mailová adresa :  ............................................. 
telefonický kontakt:               ............................................. 
 
 
 
Návrh na plnenie kritérií: 
 
Do ceny požadujeme zahrnúť všetky implementačné práce, integračné práce, práce na 
analýze dát, úprave dát, práce na vytvorení funkčných integračných rozhraní, testovacie 
práce a iné práce, ktoré by mohli vzniknúť pri nasadení aplikácie do ostrej prevádzky tak, aby 
bol systém funkčný podľa požadovanej funkcionality. 
Ďalej – jeden blok zaškolenia pracovníkov (max. 10 pracovníkov v jednom školení) 
 
 
1)  

Názov Implementacia  
+ prvý rok 
maintenance, 
hostovania 
systému 
 
Cena bez 
DPH 

Implementacia  
+ prvý rok 
maintenance, 
hostovania 
systému 
 
 
Cena s DPH 

Ročný 
poplatok od 
druhého 
roku 
realizácie 
 
Cena bez 
DPH 

Ročný 
poplatok 
od 
druhého 
roku 
realizácie 
Cena s 
DPH 

GIS - Základná aplikácia 
 

    

vytvorenie podkladu – adresné 
body budov 

    

Mapová vrstva/aplikácia  - Voľby 
 

    

Mapová vrstva/aplikácia - 
Integrácia na IS - majetok, psy, 
prevádzky 

    

Mapová vrstva/aplikácia  - 
Významné investície 

    

Mapová vrstva/aplikácia  - 
Školské obvody 

    



  

 
Mapová vrstva/aplikácia  -  
Detské ihriská, športové 
zariadenia 

    

Mapová vrstva/aplikácia  -  
Pasport pamiatok, 
pamätihodností   

    

Zaškolenie pracovníkov (v počte 
max. 10) 

    

Celkom:     

 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neobjednať všetky požadované položky 
z návrhu na plnenie kritérií. 
 
 
Súčasťou výslednej ceny sú všetky náklady súvisiace so zákazkou (vrátane dopravných 
nákladov a pod.). 
 
 
 
V...................................... dňa................... 
                                                                                                                                                                            
                                                          .............................................................                                                            
                                                              Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


