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Druh zákazky: Tovary.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Národné lesnícke centrum (NLC)
IČO: 42001315
Poštová adresa: T.G.Masaryka 22
PSČ: 96092
Mesto/obec: Zvolen
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Národné lesnícke centrum
Kontaktná osoba: Mgr. Sidónia Dolniaková
Mobil: +421 911787030
Telefón: +421 455314111
Fax: +421 455314192
E-mail: vo@nlcsk.org, dolniakova@nlcsk.org, pobis@nlcsk.org
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.nlcsk.org
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.nlcsk.org
Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky
Mobilný GIS.
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb

a)

b) Tovary.
Stavebné práce

b)

Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Zvolen

c)

Služby
NUTS kód:
SK032.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Hardvérové a softvérové vybavenie pre editáciu geodát v terénnych
podmienkach pomocou GNSS procesne integrovateľné do
vybudovanej infraštruktúry obstarávateľa vrátane GPS satelitnej
korekčnej služby.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 38112100-4.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 32534000-5, 48461000-7, 48517000-5, 30213200-7,
30213100-6.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Jedná sa o dodávku 1 ks GPS typ 3 s rozšírením a príslušenstvom, 1
ks GPS typ 4, 1 ks Terénny počítač typ 2 s príslušenstvom, 1 ks
Terénny počítač typ 3 s príslušenstvom, 1 ks Terénny počítač k GPS
typ 4, 5 ks Mapovací a GIS softvér typ 1, 5 ks Mapovací a GIS softvér
typ 2, 1 ks Súbor mapovacích a GIS softvérov, 1 ks Služba pre GPS
na tri roky, 1 ks Elektronický diár typ 2, 2 ks Elektronický diár typ 3.
II.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Rozpätie hodnôt.
Od: 31590,0000 Do: 36444,0000 EUR

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 1

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.

Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených
kópií. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného
Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa §
26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením
úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do
zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní a aktuálny doklad o oprávnení podnikať, alebo doklad o
zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou,
ktorý preukazuje skutočný stav v čase predkladania ponuky.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská
Nie.
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.2.

Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Úhrada za súťažné podklady
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 12. 9. 2011. Čas: 10.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 12. 9. 2011. Čas: 13.00 h.
Miesto: Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, Zvolen
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzač môže
byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s
ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán
alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa
preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a
výpisom z obchodného/živnostenského registra. Poverený zástupca
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, výpisom z
obchodného/živnostenského registra a splnomocnením na

zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno.
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Centrum
excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine / ITMS
26220120069

VI.2.

Ďalšie informácie

VI.3.

Dátum odoslania tejto výzvy
18. 8. 2011

