Zdôvodnenie postupu vo verejnom obstarávaní

1. Predmet zákazky:
Geodetické služby pri zabezpečení
vysokohorskom prostredí Tatier.
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2. Podmienka použitia priameho rokovacieho konania:
§ 58 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - tovar, stavebné práce alebo
služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov
vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ.
3. Odôvodnenie:
Medzinárodná geodetická kampaň GNSS Tatry 2013 je organizovaná v ročnom
intervale a jej cieľom je určenie geodynamických zmien v lokalite Tatier, čo
vyžaduje používať jednotné prístrojové vybavenie účastníkov kampane. V oblasti
GNSS je jediným z nositeľov technológii GNSS (GPS-NAVSTAR) americká firma
Trimble, ktorá má na Slovensku výhradné zastúpenie prostredníctvom firmy
Geotronics Slovakia, s.r.o. . Geotronics Slovakia, s.r.o. a jej zamestnanci boli
odporučený firmou Trimble Gmbh For Europe, Middle East and Africa ako
certifikovaný experti pre oblasť Trimble Survey Product Update (Trimble
Business Center, Trimble Survey Controller Engineering Module, Trimble
4DControl, Trimble Access with Trimble Connected Community) a ako školiace
stredisko.
Geodetický a kartografický ústav Bratislava má v súčasnosti kompletnú
technológiu Trimble Pivot Platform pre nepretržité poskytovanie služieb GNSS
(SKPOS) zabezpečené zmluvne práve u firmy Geotronics Slovakia, s.r.o.
vrátane prístrojového vybavenie GNSS v podobe kalibrovaných prístrojov
Trimble R8 a Trimble NetR9. Pre skúsenosti s kvalitným servisom a technikou
Trimble je preto vybraný výhradný distribútor Geotronics Slovakia, s.r.o. Pre
úplnú kompatibilitu, homogenitu je potrebné pre medzinárodnú kampaň doplniť
pre ostatné geodetické stanoviská prijímače s anténami práve tohto typu výrobcu. Samozrejme musí byť zabezpečená aj nepretržitá observácia na
bodoch, čo vyžaduje kvalifikovaných expertov, ktorí musia zároveň zvládnuť
vysokohorské podmienky. Skúsenosti zamestnancov Geotronics Slovakia s.r.o.
z predchádzajúcej kampane dávajú tiež záruku nezlyhania počas kampane
a dodanie výsledkov v požadovanej kvalite. Nevyhnutná je kvalita a jednotný
formát požadovaných údajov GNSS, ktoré pri konverzii v iných prijímačoch
znižuje úplnosť a tým kvalitu údajov. Z poľskej strany na projekte spolupracuje
Varšavská technická univerzita, ktorá tiež dodržiava prístrojové podmienky
kampane. Dôležité je aby v kampani neboli zapojené bežne používané prijímače
GNSS (absolútna poloha fázového centra), kde je ohrozená podmienka
certifikácie, teda porušenie kalibrovanej polohy fázového centra antény prijímača
GNSS. Súčasný hospodársky stav nám v tomto roku neumožňuje využiť pomoc
od iných partnerov kampane a pre dosiahnutie požadovaných výsledkov sa
oslovuje renomovaný dodávateľ s potrebným technickým vybavením, ale
i s odbornými personálnym zabezpečením.

