Výzva na predloženie ponuky
letecké meračské snímkovanie (letecké fotografické služby)
Podlimitná zákazka - § 95 zák. č. 25/2006 Z.z. v zn. nesk. predpisov –
neprioritné služby – r. 2011
(neprioritná služba podľa prílohy č. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,
číslo CPV: 79.96.12.00-0 – letecké fotografické služby)
Ver. obstarávateľ :
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:

Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
42001315
2022091027
SK2022091027
Bc. Ing. Igor Morong
Štátna pokladnica
7000241498/8180
045/5202111 / 045/5479506

Predmet obstarávania : Vykonanie leteckého meračského snímkovania, t.j.:
zalietať, vyhotoviť a dodať originálne farebné negatívy a digitálne letecké snímky
z požadovaných lokalít podľa prílohy, bližšie v súťažných podkladoch.
1. Technické požiadavky :
Technické a kvalitatívne charakteristiky :
- počet lokalít : 12 (viď prílohu č. 1 a prílohu č. 2). Lokality je možné poskytnúť
na požiadanie aj v digitálnom formáte e-mailom. Požiadavka na e-mail :
sandorfi@nlcsk.org, alebo telefonicky na č. 045/5202394.
-

celková výmera snímkovania: 5 468 km2
pre analógovú kameru (lokality 4 - 8, viď. Príloha č.1), mierka snímkovania
1:14 000, ohnisková vzdialenosť 152 mm.
pri veľkoformátovej digitálnej kamere GSD 20 cm, ohnisková vzdialenosť 100,5
mm, kanál RGB, CIR (lokality 1 – 3, 9-12 viď. Príloha č.1)
stereoskopické pokrytie každej lokality
pozdĺžny prekryt : 60%
priečny prekryt : 30%
termín snímkovania: 5. 5. – 30. 9. 2011, v čase od 11, 00 – 15, 00 hod
začiatok snímkovania od 5. 5. 2011 iba v prípade, že už nie je snehová
pokrývka

Ďalšie požiadavky :
-

kalibračný protokol
klad snímok
prvky vonkajšej orientácie: súradnice stredov kamery, uhly kapa, fí, omega.

Požadujeme korektne transformované v JTSK 03 a ETRS-89. (prvky VO LMS
– súradnice centier projekcií leteckých meračských snímok a uhlov kapa,
omega, fí).
Požadovaná presnosť stredov LMS (výpočet postprocessingom) je 0,1 m
strednej chyby v polohe a max. 1 sekundu pre uhly kapa, omega, fí.
2. Obchodné podmienky :
-

-

ukončenie dodávky lokalít 1-8, 10-11 do 15. 10. 2011, lokality č. 9, 12 do 30. 6.
2011
uviesť podľa lokalít počty leteckých meračských snímok (LMS), cenu za
lokalitu, celkovú sumu a priemernú cenu za 1 ks LMS pre všetky alternatívy
podľa výstupov (negatív, digitálna snímka RGB-GSD 20 cm, CIR –GSD 20
cm)
cena musí byť maximálna, uvedená v € bez DPH a so samostatným určením
DPH a s DPH.

3. Podmienky súťaže
3. A. Podmienky účasti súťaže:
Uchádzač musí spĺňať:
1. Podmienky podľa § 26, ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. a preukázať ich
dokladmi podľa § 26 ods. 2, prípadne § 128, ods. 1 citovaného zákona.
2. Podmienku podľa § 27 ods.1, písm. d) citovaného zákona a dokladovať
predložením prehľadu o celkovom obrate, za roky 2008 a 2009. Za celkový
obrat sa považujú všetky tržby a výnosy účtované u uchádzača na účtoch
triedy 6 (prípadne pri jednoduchom účtovníctve všetky príjmy za rok).
Žiadame predložiť výkazy ziskov a strát za rok 2008 a 2009, z ktorých bude
možné vyčíslenú výšku obratu odkontrolovať. Výkazy ziskov a strát
postačujú kópie, avšak každá strana výkazu podpísaná štatutárnym
orgánom uchádzača. Minimálna úroveň obratu: 400 000 € jednotlivo za
každý rok.
3. Technickú spôsobilosť, ktorú je potrebné preukázať :
a. Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. zoznamom dodávok
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet obstarávania –
letecké fotografické služby - za predchádzajúce 3 roky (t. j. rok 2008, 2009
a 2010) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom bol
verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento
verejný obstarávateľ, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné
postačuje vyhlásenie uchádzača, potvrdené štatutárnym orgánom
o realizácii dodávok za uvedené obdobie. Zoznam požadovaných dodávok
rovnakého alebo podobného charakteru musí obsahovať vyjadrenie
odberateľa o bezproblémovej realizácii služby a údaje o kontaktných
osobách zmluvných partnerov, potrebných na overenie si uvedených
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informácii (uchádzač uvedie minimálne meno, priezvisko a telefóne číslo na
kontaktnú osobu), uvedené sa primerane použije i v prípade vyhlásenia
uchádzača. Požadujú sa skúsenosti s rovnakým alebo podobným
predmetom obstarávania realizáciou minimálne 2 jednorazových zákaziek
počas sledovaného obdobia nad stanovené limity. Stanovené limity: nad
99 500 € bez DPH v roku 2009 a 2010 alebo nad 3 mil. Sk bez DPH počas
platnosti Sk (r.2008). Jedna jednorazová zákazka = 1 zmluva.
b. Podľa § 28 ods. 1 písm. j) citovaného zákona
a technickom vybavení, t. j.:

– údajmi o strojovom

 type, počte a možnosti disponovať lietadlami vo fotogrametrickej
modifikácii. Pre realizáciu predmetu obstarania sa požadujú min. 2
lietadlá s osvedčením o platnej letovej spôsobilosti, s uvedením typu
a imatrikulácie lietadla. Možnosť disponovať lietadlami v období od
5. 5. 2011 - 31.12.2011 preukázať vyhlásením štatutára organizácie
o vlastníctve zariadení, alebo zabezpečeným zmluvným prísľubom
inej osoby, ktorá zariadeniami disponuje. V prípade zabezpečeného
zmluvného prísľubu žiadame predložiť napr. nájomnú zmluvu,
zmluvu o budúcej zmluve a pod. Taktiež žiadame predložiť
osvedčenia o platnej letovej spôsobilosti.
 type, počte a možnosti disponovať digitálnou meračskou kamerou
s gyroskopickou stabilizáciou a redukciou zmazu a analógovou
meračskou kamerou. Požaduje sa minimálne 1 digitálna
veľkoformátová meračská kamera (frame camera), ktorá zabezpečí
výslednú veľkosť jednej leteckej meračskej snímky pre
fotogrametrické spracovanie väčšiu ako 130 Mpix a min. 1
analógová meračská kamera, obe s gyroskopickou stabilizáciou
a redukciou zmazu, s uvedením typu kamery, predloženie kópie
certifikovaného kalibračného protokolu pre obe kamery nie staršieho
ako 36 mesiacov, možnosť disponovať digitálnymi meračskými
kamerami vyhlásením štatutára organizácie o vlastníctve zariadení,
alebo predložením zmluvného prísľubu inej osoby, ktorá
zariadeniami disponuje (nájomná zmluva, zmluva o budúcej zmluve
a pod.). Možnosť disponovať zariadeniami v období od 5. 5. 2011 31.12.2011 preukázať.
c. Podľa § 28 ods. 1 písm. k) citovaného zákona – vyhlásením štatutára
organizácie o uvedení podielu zmluvy v percentách, ktorý má uchádzač
v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, s uvedením jeho obchodného
názvu, prísľub preukázať zmluvou, resp. iným písomným ekvivalentným
spôsobom, doklad predložiť aj v prípade ak celý objem zákazky sa plánuje
realizovať uchádzačom v plnej miere.
d. Podľa § 28 ods. 1 písm. g) citovaného zákona uviesť údaje o vzdelaní
a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby (za plnenie zmluvy)
dokladovať predložením zoznamu.
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3.B Ostatné nevyhnutné podmienky súťaže
4. Predložiť povolenie vydané Leteckým úradom v zmysle § 44, ods. 2 zák.
143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, úradne overená kópia
platného povolenia, + prevádzková špecifikácia pre lietadlá, ktorými bude
vykonávané letecké snímkovanie pre objednávateľa.
5. Predložiť úradne overenú kópiu platného povolenia (Súhlasu k leteckému
snímkovaniu lokalít územia Slovenskej republiky podľa grafickej prílohy)
vydaného Ministerstvom obrany Slovenskej republiky v súlade so zákonom
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Pokiaľ nie je možné požadované povolenie (súhlas
Ministerstva obrany SR k leteckému snímkovaniu lokalít) predložiť ku dňu
predkladania ponúk, postačuje dokladovanie tejto skutočnosti predložením
žiadosti o vydanie súhlasu, potvrdenej Ministerstvom obrany a čestným
vyhlásením uchádzača o vybavovaní tohto súhlasu. Víťazný uchádzač pred
podpisom zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi platné povolenie na
snímkovanie predmetných lokalít.
6. Dokladovať spôsobilosť podľa § 64 ods. 1 a 2 zákona č. 215/2004 o
ochrane utajovaných
skutočností
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov úradne overenou kópiou oprávnenia o priemyselnej bezpečnosti
podnikateľa v zmysle § 50, ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.. .
4. Zmluvné a obchodné podmienky
Návrh zmluvy o dielo bude súčasťou súťažných podkladov
Financovanie
- po ukončení služby, formou faktúr
Splatnosť faktúr
- 21 dní
5. Kritériá hodnotenia ponúk : Cena 100 %, bližšie v súťažných podkladoch
Ďalšie požiadavky a informácie:
V prípade záujmu o účasť v tejto súťaži je potrebné požiadať verejného
obstarávateľa o účasť v súťaži, v zmysle § 17 platného zákona o verejnom
obstarávaní zaslaním písomnej žiadosti, pokiaľ nebola uchádzačovi zaslaná výzva
a súťažné podklady priamo verejným obstarávateľom. Na základe žiadosti
o účasť budú záujemcovi zaslané súťažné podklady. Žiadosť o účasť (žiadosť o
vydanie súťažných podkladov) je možné podať najneskôr do 31. 3. 2011 do 10.00
hod.
Prípadné žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, resp. výzvy je možné
zaslať v písomnej forme na adresu Národného lesníckeho centra do 4.4. 2011, do
10.00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenom obale s názvom „Podlimitná
zákazka – neotvárať - letecké meračské snímkovanie“ v termíne do 12. apríla
2011, do 10.00 hod. na adresu Národné lesnícke centrum T.G.Masaryka 22, 960
92 Zvolen.
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Otváranie obálok sa uskutoční dňa 13.4.2011 o 10.00 na drese : Národné
lesnícke centrum - ÚHÚL, Sokolská 2, 960 52 Zvolen. Otvárania obálok sa môže
zúčastniť len ten uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie
ponúk.
Uchádzač môže byť na otváraní obálok zastúpený štatutárnym orgánom,
resp. osobou, splnomocnenou štatutárnym orgánom a preukáže sa občianskym
preukazom, výpisom z obchodného registra, resp. splnomocnením štatutárneho
orgánu.
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk do 19. 4. 2011. Podpis
zmluvy s víťazným uchádzačom sa plánuje: dňa 5.5. 2011. Lehota viazanosti
ponúk : do 30.6. 2011 .
Upozornenie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu
s víťazom súťaže, resp. podpísať ju len v obmedzenom rozsahu predmetu
obstarania v prípade nepridelenia finančných prostriedkov pre uvedený
predmet obstarávania. Obmedzený rozsah predmetu obstarávania bude
definovaný výškou disponibilných prostriedkov verejného obstarávateľa.
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Príloha

Poradové
číslo

Lokalita

Výmera
km2

1

HNÚŠŤA

475

2

MÁLINEC

178

3

NÁLEPKOVO

254

4

VEĽATY

1 269

5

KOMÁROV

475

6

LEDNICKÉ ROVNE

967

7

CHTELNICA

501

8

ZOBOR

617

9

KAMIENKA

50

10

VYSOKÉ TATRY

332

11

ProPopulo

150

12

Lesy SR

200

Spolu:

5 468 km2
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