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Vec
Výzva na priame rokovacie konanie

V súlade s ustanoveniami § 101 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstrávaní“) Vás vyzývame na priame rokovacie konanie na obstaranie podlimitnej zákazky,
predmetom ktorej je „Úprava ekonomického informačného systému iSpin pre Úrad geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky“.
Verejný obstrávateľ realizuje obstranie zákazky za účelom uzavretia zmluvy o dielo
priamym rokovacím konaním v zmysle ustanovenia § 101 v nadväznosti na § 58 písm. b) zákona
o verejnom obstrávaní (služby z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len
určitý dodávateľ, autorské právo).
Predmetom rokovania budú nasledujúce okruhy:
1. Špecifikácia predmetu zákazky
- analýza potrieb cieľového systému MV SR (dátové štruktúry)
- vytvorenie Plánu projektu implementácie
- naplnenie dátových štruktúr podľa požiadaviek správcu cieľového systému MV SR
- poskytnutie súčinnosti pri tvorbe scenára prerušenia spracovania
- poskytnutie súčinnosti pri testovaní dátových prenosov a potvrdení ich správnosti
- poskytnutie súčinnosti na strane rezortu GKK pri spustení spracovania v cieľových
systémoch rezortu MV SR, súvisiace s delimitáciou z informačných systémov správ
katastrov do cieľového systému MV SR
- tvorba a úprava dokumentácie ( projektová, zmluvná, produktová, užívateľská)
2. Termín a miesto plnenia
3. Cena predmetu zákazky
4. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

Na predmetnom rokovaní Vás žiadame predložiť tieto doklady:
1. Výpis z obchodného (doklad o oprávnení poskytovať služby v zmysle špecifikovaného
predmetu zákazky)
2. Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
3. Čestné prehlásenie o autorskom práve na poskytovanú službu
4. Čestné prehlásenie o skutočnosti, že nemáte právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní [v zmysle ustanovenia § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstrávaní]
Zamestnanec, ktorý bude poverený spoločnosťou na jej zastupovanie v tomto rokovacom
konaní a nie je štatutárnym zástupcom spoločnosti, je povinný sa preukázať písomným
splnomocnením spoločnosti.
Dátum, hodina a miesto rokovania: 11.07.2013 o 9,00 hod. v priestoroch verejného
obstarávateľa, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného rokovania nevyplýva
obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu.

S pozdravom

Ing. Mária Frindrichová v.r.
predsedníčka
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