VÝZVA
na predloženie ponuky
(podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Sídlo organizácie: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Celler
0905 590 225
e-mail: juraj.celler@skgeodesy.sk
Názov predmetu zákazky:
Spracovanie a implementácia zobrazenia ortofotosnímok v mapovom klientovi
Druh zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 10 400,- € bez DPH
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je import ortofotosnímok, spracovanie a vytvorenie mapovej cache pre
ortofotosnímky, konfigurácia mapových služieb, implementácia do mapového klienta ZBGIS

Požaduje sa:
• vykonať import 10202 ks existujúcich ortofotosnímok vo formáte TIF + TFW v rozsahu územia
celej Slovenskej republiky v definovaných úrovniach rozlíšenia do systému ZBGIS
• vytvorenie mapovej cache v súradnicovom systéme JTSK za účelom zobrazenia v mapovom
klientovi ZBGIS
• vytvorenie mapovej cache v súradnicovom systéme ETRS89 za účelom zobrazenia v mapovom
klientovi ZBGIS
• konfigurácia zobrazenia v mapovom klientovi a úprava mapového klienta ZBGIS
• implementácia v internom produkčnom prostredí a externom produkčnom prostredí ZBGIS
Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
Doklad o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie, alebo výpis zo živnostenského
registra, alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov, alebo výpis
z obchodného registra), alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky.
Spôsob a lehota na predkladanie ponúk :
Ponuku je možné doručiť elektronicky na e-mailovú adresu juraj.celler@skgeodesy.sk, poštovou
zásielkou, osobne na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa,
v lehote najneskôr do 19.2.2014 do 14,00 hod.
Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom: „Spracovanie a implementácia zobrazenia
ortofotosnímok v mapovom klientovi - neotvárať“
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.
Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu.

Jazyk ponuky
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných uchádzačov
bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotení ponúk.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
NIE.
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie požadovaného predmetu zákazky.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok
ani zálohová platba sa neposkytuje. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou
bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej objednávky po dodaní služby.
Doba trvania zákazky je najneskôr do 31.3.2014
Dôvody na 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 požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
V Bratislave, 12.02.2014
Ing. Juraj Celler

