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Výzva na podanie návrhov na uzavretie zmluvy na dodanie SW typu ENVI 

(oznámenie o súťaži  o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy) 

Verejná obchodná sú ťaž 
podľa par.281 až par.288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
platných v Slovenskej republike na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na dodanie softvéru a 

licencie k softvéru 

 
 
1. Vyhlasovate ľ súťaže 
 
Názov:   Ing. Peter Čarný – ABmerit 
Miesto podnikania: Námestie J. Herdu č.1, 917 01 Trnava, Slovensko 
IČO:    34946764 
DIČ:    SK1020344501 
 
Kontaktná osoba: Ing.Mgr.Eva Smejkalová 

 
vyhlasuje 

obchodnú verejnú sú ťaž 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dodanie  softvéru a licencie k softvéru typu ENVI 

 
Súťaž je vyhlásená 

v rámci Operačného programu: 
7 Výskum a vývoj 

 
Identifikácia projektu "Výskum a vývoj":  
Názov projektu:  Výskum, vývoj a aplikácia pokročilých metód geoinformatiky, diaľkového  

prieskumu Zeme a metód paralelného počítačového modelovania s využitím 
pokročilých hardvérových a softvérových nástrojov umožňujúcich paralelizáciu 
procesov, so zameraním na ich využitie pri modelovaní šírenia rádioaktivity. 

Kód ITMS:   26220220071 
Prijímateľ:   Ing.Peter Čarný- ABmerit 
Operačný program:  2620002 OP Výskum a vývoj 
Prioritná os:   Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja 
Opatrenie:  2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 
 
 
2. Špecifikácia predmetu dodávky 
 

Predmetom dodávky je dodanie softvéru a licencie softvér typu ENVI vo verzii 4.8 spolu 
s programovacím prostredím pre programovanie doplnkových funkcií v jazyku IDL, 1 ks. 

  
Minimálne vlastnosti špecifikovaného predmetu dodávky: 

• softvér umožňuje nástroje pre základné, vstupné a pokročilé analýzy predspracovania družicových 
alebo leteckých dát získaných pomocou technológií diaľkového prieskumu Zeme.  

• poskytuje možnosti pre analýzy, úpravy a zdieľanie rastrových a vektorových dát vo viacerých 
formátoch. 

• softvér obsahuje nástroje pre analýzu dát, spektrálne analýzy, klasifikáciu, detekciu a identifikáciu 
cieľov, detekciu zmien, vegetačné indexy, hyperspektrálne analýzy, prácu s radarovými dátami. 
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• vo fáze predspracovania umožňuje aplikovať geometrické a atmosférické korekcie, v rámci analýz a 
konkrétnych klasifikácií poskytuje široké spektrum hotových algoritmov. Pomocou prídavných 
modulov (IDL) umožňuje rozširovať svoje moduly (programovať doplnkové funkcie v jazyku IDL) a 
vytvárať algoritmické postupy využiteľné pre špecifické klasifikačné postupy a metodiky.  

 
 
3. Typ zmluvy 
 

Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov – o dodávke softvéru typu ENVI a prevode (poskytnutí) licencie na jeho používanie  
pre Vyhlasovateľa. 
 
 
4. Lehota, miesto a spôsob predloženia návrhu 
 

Termín predkladania návrhov na uzavretie zmluvy na dodanie softvéru a licencie k softvéru typu 
ENVI je stanovený do 07.07.2011 do 13:00 hod. elektronicky emailovou komunikáciou na adresu 
carny@abmerit.sk.  
 
 
5. Jazyk použitý v návrhu 
 

Návrh na uzavretie zmluvy na dodanie softvéru a licencie k softvéru typu ENVI môže byť 
predložený v jazyku slovenskom, českom, anglickom alebo v kombinácii tých jazykov. 
 
 
6. Povinný obsah návrhu 
 
6.1. Návrh na uzavretie zmluvy na dodanie softvéru a licencie k softvéru typu ENVI s vlastnosťami a 
špecifickými funkciami podľa podmienok vyhlasovateľa súťaže, ako je podrobne uvedené v špecifikácii 
predmetu dodávky; 
6.2.  Navrhovaná zmluvná cena bez DPH a vrátane DPH, v EUR; 
6.3. Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. V prípade, že 
navrhovateľ nie je platiteľom DPH, je na to povinný vo svojom návrhu upozorniť; 
6.4 Prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami súťaže; 
6.5. Poštová adresa navrhovateľa a jeho identifikačné údaje; 
6.6. Emailová adresa navrhovateľa pre elektronickú emailovú komunikáciu medzi Vyhlasovateľom a 
navrhovateľom; 
6.7. Kópia (scan) výpisu  z obchodného registra alebo živnostenského registra navrhovateľa, nie staršia 
ako 6 mesiacov; 
6.8. Aktuálne platný doklad (Certifikát distribútora) o tom, že navrhovateľ je oprávneným predajcom 
(distribútorom) softvéru typu ENVI pre územie SR a je držiteľom oprávnenia na predaj (prevod, 
poskytnutie) licencie na používanie predmetu dodávky na Vyhlasovateľa, pre územie SR.  
 
 
7. Lehota na prijatie (ví ťazného) návrhu a lehota na oznámenie  
 

Vyhlasovateľ príjme najvhodnejší (víťazný) návrh a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle 
vyhlasovateľa 07.07.2011 o 14:00 hod. Vyhlasovateľ zverejní informáciu o víťazovi obchodnej verejnej 
súťaže a navrhovanej cene víťazného navrhovateľa, alebo informáciu o ukončení obchodnej verejnej 
súťaže bez výberu (víťazného) súťažného návrhu na internetovej stránke vyhlasovateľa (www.abmerit.sk) 
do 08.07.2011.  

Ak Vyhlasovateľ rozhodne o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu (víťazného) 
súťažného návrhu, potom bez zbytočného odkladu oznámi formou emailu všetkým navrhovateľom 
informáciu o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu. 
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Ak Vyhlasovateľ príjme najvhodnejší (víťazný) návrh, potom bez zbytočného odkladu oznámi 
formou emailu úspešnému navrhovateľovi, že jeho návrh na dodanie softvéru a licencie k softvéru typu 
ENVI bol Vyhlasovateľom prijatý. 

Ak Vyhlasovateľ príjme najvhodnejší (víťazný) návrh, potom bez zbytočného odkladu oznámi 
formou emailu každému neúspešnému navrhovateľovi, že jeho návrh na dodanie softvéru a licencie k 
softvéru typu ENVI bol Vyhlasovateľom odmietnutý. 
 
 
8. Spôsob výberu prijatého (ví ťazného) návrhu Vyhlasovate ľom 
 

Každý predložený návrh na uzavretie zmluvy na dodanie softvéru a licencie k softvéru typu ENVI 
bude možné zahrnúť do súťaže len v prípade, ak bude obsahovať všetky povinné náležitosti v zmysle 
odstavca 6 vyššie.  
 

Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý predloží najvhodnejší návrh z hľadiska 
splnenia požiadaviek Vyhlasovateľa.  Splnenie požiadaviek sa posudzuje z hľadiska nasledovných kritérií:  
 

Jediné kritérium: cena za dodanie  predmetu dodávky. 
 
Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorý ponúkne predmet dodávky za najnižšiu 

cenu (pritom musí nevyhnutne splniť všetky povinné náležitosti v zmysle odstavca 6 vyššie).  Poradie 
ostatných uchádzačov sa stanoví podľa rovnakého kritéria (pritom s rastúcou cenou za dodanie predmetu 
dodávky klesá umiestnenie uchádzača v poradí). 
 
 
9. Ďalšie podmienky vyhlasovate ľa 
 
a. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 

513/1991 Zb. obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného 
návrhu. 

b. Návrh nemožno odvolať, meniť alebo dopĺňať po jeho doručení vyhlasovateľovi.  

c. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže.  

d. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu.  

e. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska 
požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej 
súťaže.  

f. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah  súťažného 
návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie. 

g. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zverejniť informácie o priebehu a výsledkoch obchodnej verejnej 
súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa.  

h. Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej 
súťaži. 

i. Vyhlasovateľ nie je viazaný výsledkami tejto obchodnej verejnej súťaže v prípade neschválenia 
nenávratného finančného príspevku zo strany  ASFEU. 

 
V Trnave, dňa 24.06.2011 

 

 

    Za Vyhlasovateľa:  Ing.Peter Čarný 


