Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava

Zápisnica
z priameho rokovacieho konania v zmysle ustanovení § 101 zákona v nadväznosti
na splnenie podmienky § 58 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podlimitnej zákazky na dodanie služby
„Geodetické služby pri zabezpečení medzinárodnej kampane GNSS vo
vysokohorskom prostredí Tatier“ s so zástupcom
spoločnosti Geotronics Slovakia s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava.

Názov organizácie: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
Sídlo:
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO:
17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4,
Bratislava, č.m. 255, 2. poschodie
Termín rokovania: 19.08.2013, 09:00 hod.
Miesto rokovania:

Záujemca vyzvaný na priame rokovacie konanie:
Geotronics Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 9, Bratislava
Prítomní za verejného obstarávateľa:
Ing. Dušan Ferianc
Ing. Václav Bolech
Miloš Červený

predseda komisie
člen komisie
člen komisie

Prítomní za záujemcu:
Ing. Rastislav Hrdlovič, konateľ Geotronics Slovakia, s.r.o.

Predmet rokovania:
Predmetom rokovania bolo spresnenie možností a kvality dodávky služieb za
účelom zabezpečiť údaje z medzinárodnej kampane GNSS v Tatrách. Zástupcovia
verejného obstarávateľa vyzvali zástupcu uchádzača - spoločnosť Geotronics
Slovakia s.r.o., ktorá je výhradným a autorizovaným dodávateľom a servisom pre
územie Slovenskej republiky na predloženie cenovej ponuky tieto služby.
Boli prerokované otázky súčasného technického a
personálneho
zabezpečenia uchádzača s konštatovaním, že uchádzač spĺňa požiadavky aby bola
kvalita a homogenita údajov. Záujemca bol oboznámený s prípravou medzinárodnej
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kampane. Zároveň boli prerokované možnosti potreby zmeny v obsadení lokalít
kampane s ohľadom na spolupracujúcich partnerov kampane prípadne
poveternostné podmienky. Dohodla sa i spoluúčasť dodávateľa pri zabezpečení
expedičných meraní počas kampane. Ďalej bola prerokovaná cenová požiadavka
uchádzača. Výsledkom bola upravená cenová ponuka, ktorá spolu s špecifikáciou
podmienok služby, ktorá bude premietnutá do návrhu zmluvy.
Uchádzač sa zaviazal predložiť návrh zmluvy najneskôr do 22.8.2013 na
pripomienkovanie.

Meno a priezvisko členov
komisie verejného obstarávateľa

Podpis

Ing. Dušan Ferianc
Ing. Václav Bolech
Miloš Červený

Meno a priezvisko zástupcu
uchádzača

Podpis

Ing. Rastislav Hrdlovič

V Bratislave, dňa 19.08.2013
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