
INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) - NEZVEREJŇUJE SA
 Formulár: Formulár č. 9  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
IČO:  17316219
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, Bratislava - Ružinov, 827
45
Kontaktná osoba: Miloš Červený
Telefón: +421 220816232
Fax: +421 243427511
Email: milos.cerveny@skgeodesy.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.gku.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:  § 6 ods. 1 písm. a)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
Všeobecné verejné služby

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Geodetické služby pri zabezpečení medzinárodnej kampane GNSS vo vysokohorskom prostredí Tatier.

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo:  Služby
Kategória služby číslo:  12
c) Hlavné miesto poskytovania služieb:  Slovenská republika
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Medzinárodná geodetická kampaň GNSS je zabezpečenie zberu údajov prijímačmi GNSS (GPS NAVSTAR a GLONASS) na
štyroch vybraných geodetických bodoch v lokalite Tatier v nepretržitom režime od 2.9.2013 12:00 UTC do 6.9.2013
12:00 UTC (t.j. 96 hodín bez prerušenia). Ide o geodetické body Predné Solisko, Sliezsky dom, Rohačka a Kráľova hoľa.
Počas celého merania musí byť zabezpečená ochrana bodu vrátane dispečerskej služby. Príjem údajov na určenom
geodetickom bode musí byť realizovaný prostredníctvom certifikovanej, kalibrovanej antény umožňujúcej záznam a
ukladanie signálov GPS NAVSTAR L1C/A, L1C, L1E, LC, LE, L5 a GLONASS L1C/A, L vo formáte Trimble *.t02. Údaje s
dokumentáciou budú odovzdané na pamäťových nosičoch najneskôr do 5 dní po ukončení kampane. Presné nadstavenie
parametrov merania, vedenia zápisníka merania bude poskytnuté jednotlivým skupinám pred meraním. Dispečer skupiny
musí byť počas celej doby dostupný cez mobilný telefón vedúcemu kampane. Cestovné podmienky ako je doprava,
ubytovanie, stravovanie a bezpečnosť pri práci si organizuje dodávateľ. Vstupy do CHKO vybavuje obstarávateľ.

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71000000-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71332000-4 

II.2.    Celkové množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah  

96 hodín bez prerušenia
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  75 000,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Výzva na rokovanie/priame rokovacie konanie
Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez zverejnenia (vyplňte prílohu D):  § 58 písm. b) - tovar, stavebné práce
alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže
poskytnúť len určitý dodávateľ 
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ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy 

03.09.2013
V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 

1
V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

0
V.4.    Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Geotronics Slovakia, s.r.o.
IČO:  36356654
Bardejovská 9 , 83102 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 233004057
Fax: +421 233004057
Email: hrdlovic@geotronics.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.geotronics.sk

V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota:  63 000,0000 EUR
Bez DPH

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 
VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 

06.09.2013
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