GEOLAND TOP, s.r.o. , Mieru 33, Sobrance 073 01, IČO: 36 579 017
Zadanie a technická špecifikácia 3. časť
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o. 3. časť
ITMS kód projektu: 313031F280
Kód výzvy: OPVaI-MH-DP/2016/3.3.1-04
Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:
Doplniť svetlo žltou vyznačené bunky

Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo:
Ponuku vypracoval:
Tel.:
Mail:

13. Softvér na spracovanie priestorových

Hlavné technické parametre

VEKTOR (spojnica dvoch čiar
zadefinovaná súradnicami) +
komplexná práca s rastrovými údajmi
(RASKONV)
Spracovanie geometrických plánov

C G S spol. s r. o.
Dunajská 8
RNDr. Antonín Cibulka
+421 2 4342 1442
office@cgs.sk

Požadovaná
hodnota
áno

Merná
Obchodné
jednotka
meno výrobcu
-

Doplniť údaj
(povinne)
Kokeš

Cena bez DPH

1 200,00 EUR
áno

-

GPL

Súbor nástrojov na transformácie a
tvorbu geom.plánov s meraním v JTSK
územiach
Nástroje na kontrolu výstupných
súborov XML a VGI analogicky so
systémom v rezorte ÚGKK SR

áno

-

GPL

áno

-

GPL

Importy vektorových máp katastra a
naplnenia pracovných údajov

áno

-

Pozemky

Transformácie katastrálnych máp a
bodov cez identické body

áno

-

Kokeš

Generovanie výkresov doterajšieho a
nového stavu, geom. plánu, ZMPZ

áno

-

GPL

Generovanie a editácia výkazu výmer a
zápisníka

áno

-

GPL

Kontrola súborov GP

áno

-

600,00 EUR
Kokeš verzia 14
sieťová licencia

504,00 EUR

GPL

Cena spolu: 2 304,00 EUR
cena spolu pre 3 používateľov: 3 072,00 EUR
Typové označenie

Ďalšie
požiad HTPS
avky

14. Softver na spracovanie priestorových
11. Softvér na spracovanie
priestorových údajov
1 ks každá ďalšia licencia navyše

Požadovaná
hodnota
áno
áno

Merná
Obchodné
jednotka
meno verzia
výrobcu
Kokeš
14
licencia
-

Doplniť údaj
(povinne)

Cena bez DPH

960,00 EUR

-

Cena spolu:

960,00 EUR

Typové označenie

15. Programový systém

Hlavné technické parametre

Spracovanie projektov pozemkových
úprav

Požadovaná
hodnota
áno

Merná
Obchodné
jednotka
meno výrobcu
-

Import popisných a grafických údajov z
katastra nehnuteľností vo formátoch
DBF, FÚVI, VGI

áno

-

Import údajov z PPÚ (MDB)
Prepojenie mapových a popisných
údajov

áno
áno

-

Nastavenie vzhľadu grafických údajov máp a zodpovedajúcej legendy
Tlač zostáv a uloženie vo formáte PDF

áno

-

áno

-

LandPro

Doplniť údaj
(povinne)

Cena bez DPH

1 450,00 EUR

Hlavné technické p
Ďalš
ie
poži

1 450,00 EUR

LandPro

Rast systému s pribúdajúcimi údajmi a
počtom používateľov v sieti

áno

-

Konfigurovateľnosť údajovej štruktúry

áno

-

Bezpečné uloženie údajov SQL
databáze
Modulárnosť
základného systému nadstavba pre pozemkové úpravy

áno
áno

-

Záručný a pozáručný servis

áno

-

-

12+12 mesiacov

217,50 EUR
Cena spolu: 1 667,50 EUR

Typové označenie

bez DPH
5 699,50 EUR

Cena za predmet dodávky spolu:

V Bratislave

dňa 31. januára 2020

DPH
s DPH
1 139,90 EUR 6 839,40 EUR

