POŘÍZENÍ LETECKÝCH SENZORŮ PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM
ZEMĚMĚŘICTVÍ A GEOPORTÁL ČÚZK

Projekt „Pořízení leteckých senzorů pro informační systém zeměměřictví a Geoportál ČÚZK“ je spolufinancován z prostředků
Evropské unie, v rámci Integrovaného operačního programu, v rámci prioritní osy: 1a a 1b -Modernizace veřejné správy, oblast
intervence: 1.1a, 1.1b - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, cíl podpory: Konvergence, Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Základní charakteristiky projektu
Prioritní osa:

1a a 1b – Modernizace veřejné správy

Operační program:

CZ. 1 06 - IOP – Integrovaný operační program

Oblast podpory:

1.1a, 1.1b - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Výzva:

17 - kontinuální, Projekty eGovernmentu

Registrační číslo projektu

CZ. 1.06/1.1.00/17.09401

Číslo akce EDS/SMMVS:
Termín realizace akce:

01. 12. 2014 – 30. 11. 2015

Předmět projektu:

Hlavním předmětem projektu je Předmětem Projektu je pořízení leteckého laserového
skeneru a letecké fotogrammetrické kamery a souvisejích příslušenství.
Projekt významně přispívá k naplňování globálních cílů zefektivňování fungování veřejné
správy cestou elektronizace služeb a agend - budování informační společnosti.

Právní akt
„Dopis hlavního architekta, samostatného oddělení e Governmentu, Ing. Ondřeje Felixe, CSc.“
(č.j. : MV- 75571-2/OHA-2014 ze dne 4. června 2014)

Veřejné zakázky v rámci projektu
1. Pořízení digitální fotogrammetrické kamery s příslušenstvím včetně SW
Termín zahájení zadávacího řízení:

11. 12. 2014

Číslo jednací:

ZÚ-02506/2014-11001/50

Vybraný dodavatel:

G E F O S a.s.

Podpis smlouvy:

29. 6. 2015

Podrobnější popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka letecké digitální fotogrammetrické kamery
s příslušenstvím, instalace a nastavení, zkušební provoz, zaškolení obsluh a záruka
jakosti v rozsahu minimálně 3 let.

2. Pořízení leteckého laserového skeneru s příslušenstvím včetně SW
Termín zahájení zadávacího řízení:

11. 12. 2014

Číslo jednací:

ZÚ-02506/2014-11001/51

Vybraný dodavatel:

G E F O S a.s.

Podpis smlouvy:

29. 6. 2015

Podrobnější popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka leteckého laserového skeneru
s příslušenstvím včetně příslušného programového vybavení, instalace a nastavení,
zkušební provoz, zaškolení obsluh a záruka jakosti v rozsahu minimálně 3 let.

3. Zajištění publicity projektu pořízení leteckých senzorů pro Informační systém
zeměměřictví ČR a Geoportál ČÚZK
Termín zahájení zadávacího řízení:

15. 6. 2015

Číslo jednací:

ČÚZK

Vybraný dodavatel:

LA TAUPE, s.r.o.

Akceptace objednávky:

22. 6. 2015

Podrobnější popis:

Poskytovatel publicity Projektu zajistí:
- propagační materiály v tištěné podobě na prezentaci Projektu,
- zpracování a zabezpečení prezentace projektu na minimálně jednom internetovém
prohlížeči formou videa.
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