Príloha k výzve č. 1
Opis predmetu zákazky

1.	Opis predmetu zákazky pre časť č. 1 predmetu zákazky:
Dotovaný subjekt požaduje dodať tovar v zmysle uvedenej špecifikácií:

Dotovaný hospodársky subjekt požaduje v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonať proces verejného obstarávania na predmet zákazky: Časť č. 1. Nákup 3D skeneru s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k  3D skeneru, t. j. zákazka na dodanie tovaru s poskytnutou službou inštalácie softvéru v rozsahu opisu predmetu zákazky a požiadavkami dotovaného hospodárskeho subjektu definovanými v opise predmetu zákazky.
Zákazka časť č. 1.: Nákup 3D skeneru s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k  3D skeneru – nákup tovaru je vecne zameraná na dodávku tovaru v rozsahu technickej špecifikácie požadovaných komponentov uvedených v opisu predmetu zákazky, ktoré sa skladajú s 3D skenera, batérie k 3D skeneru, náhradnej batérie k 3D skeneru, statívu k 3D skeneru a príslušenstva k 3D skeneru. Súčasťou zákazky je poskytnutie služby inštalácie softvéru pre import a registráciu dát, softvéru na podporu spracovania dát z 3D skenera a softvéru na vytváranie 3D modelov z fotografií a skenovania.

Dotovaný hospodársky subjekt stanovil rozsah nákupu položiek časti č. 1. 3D skenera s príslušenstvom  v nasledovnom rozsahu:
	3D laserový pozemný skener na skenovanie interiéru a exteriéru budov - 1ks,

Náhradná batéria k 3D skeneru - 1ks,
Statív k 3D skeneru - 1 ks,
Príslušenstvo k 3D skeneru - 1ks,
Program č.1 pre základné spracovanie 3D dát vrátane poskytnutia služby nainštalovania aplikácií a školenia - 1ks,
Program č.2 - podľa popisu v prílohe č.1 vrátane poskytnutia služby nainštalovania aplikácií a školenia - 1ks,
Program č.3 - podľa popisu v prílohe č.1 vrátane poskytnutia služby nainštalovania aplikácií a školenia - 1ks.

Vecný popis položiek (minimálne požadované parametre) v rámci Hlavnej aktivity 1 Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie, ktoré musí spĺňať minimálne tieto funkčné požiadavky:

3D skener s príslušenstvom

3D skener (1)
Popis a minimálne požiadavky:
Laserový skener na spoľahlivé a presné zachytenie 3D reality v užívateľsky jednoduchom a prehľadnom systéme. Požiadavkou je schopnosť pomocou HDR technológií snímok vytvorenie farebného mračna bodov. Požiadavkou je automatická registrácia v teréne založená na viac-kamerovom sledovacím systémom. Požiadavkou je pre vyhotovenie farebných snímok mať integrovaný viac-kamerový systém s HDR módom.
Možnosť získať z prístroja kalibrované sférické fotky.
K ovládaniu prístroju má byť veľký farebný dotykový displej a možnosť prístroj ovládať pomocou pripojeného tabletu/mobilu.
Rýchlosť 3D skenovania:

min. 1.800.000 bodov za sekundu. (1)

Rozsah 3D skenovania:
min. 1m - 130 metrov
s presnosťou 3D bodov  max. 2 mm na 10 m
Rozlíšenie 3D skenovania:
min. 400Mpix v RGB s funkciou HDR 2x 3x a 5x expozícia. (3)
Váha skeneru:
Max 6kg v plnom funkčnom stave bez batérií.
Konštrukcia skeneru: 
Hliníkové telo, IP54, IEC 60529. (2)
Osadenie skeneru:
GPS/GNSS polohovací systém, kamerový registračný systém napr. VIS, kompenzátor náklonu systému, výškomer, digitálny kompas. Skener má byť dodaný s batériou/zostavou batérie s výdržou min. 4 hodiny bez nabitia za bežných teplôt od 0°C do 40°C. (3)
Vzdialené ovládanie:
Ovládanie systému na diaľku bez použitia káblov, možnosť zadávania parametrov skenovania, prehliadania nasnímaných dát, zapínanie a vypínanie skeneru cez PC / tablet nebo inteligentný telefón.
Všeobecná požiadavka: 
Dĺžka poskytnutej záruky na 3D skener – min. 36 mesiacov.

Súčasťou dodávky bude bezplatné prevedenie kalibrácie dodávaného tovaru v každom roku záruky.

Dodávateľ bude poskytovať telefonický hot-line v pracovných dňoch v rámci pracovnej doby v jazyku slovenskom alebo českom.

Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie systému, jednodňové školenie (8h) pre 5 osôb. (4)(5)
(1) - V  období od 2017 do 2020 nastúpila ďalšia nová generácia obrazových 3D snímačov s lepšími parametrami a zmenil sa aj štandard 3D skenovania.
(2) - Bola doplnená nová technická požiadavka na konštrukciu skenera z dôvodu aktuálnych trendov a noriem zariadenia vo vzťahu k krytia IP a IEC / lepšia bezpečnosť zariadenia.
(3) - Za trojročné obdobie od 2017 do 2020 nastúpila ďalšia nová generácia GPS polohových snímačov  v kanáli  GNSS (GALILEO) a výrobcovia implementovali nové registračné kamerové systémy, napr. VIS technológie.
(4) - Spresnili sa podmienky školenia zdôvodu zadefinovania minimálneho času trvania a počtu vyškolených osôb
(5) - Zrušila sa požiadavka o certifikovaných školiteľoch, nakoľko výrobca už neposkytuje certifikáciu školiteľov

Náhradná batéria k 3D skeneru
Náhradná batéria:
Druhá náhradná interná batéria / zostava batérií skenera s možnosťou externého rýchlo nabíjania s výdržou min. 4 hodiny bez nabitia za bežných teplôt od 0°C do 40°C

Statív k 3D skeneru
Statív:
Výrobcom skeneru certifikovaný ľahký karbónový statív s pracovnou výškou 0,5 – 1,8m a funkciou skenovania „upsidedown“ a výrobcom skeneru certifikovaným rýchloupínacím mechanizmom
         
Príslušenstvo 3D skeneru     (6)
Príslušenstvo k 3D skeneru:
pevný prepravný kufor s presným uložením skenera, USB / SD médium min. 256Gb. (6)
(6) - Komponenty boli zmenené z dôvodu zmien novej generačnej rady , ktoré už nepotrebujú k zisťovaniu polohy 2D a 3D terče. Je to nahradené technológiou registrácie pomocou kamerového systému napr. VIS.

Softvéru k 3D skeneru

Softvéru pre import a registráciu dát - pre základné spracovanie 3D dát
Popis:
Predmetom dodávky je počítačový program na prvotné spracovanie dát z 3D skenera.
Forma licencie:
1 ks doživotnej licencie, jednoducho v reálnom čase prenosná z PC na PC alebo notebook, licenčný off-line server v majetku a správe odberateľa.
Podpora dát:
Podpora spracovávania dát z vyššie uvedeného HW zariadenia v jednom SW, kompatibilní s 3D skenerom.
Funkcie:
Minimálne: Import, registrácia 3D dát (na terče, best-fit, bez terčov a manuálna registrácia pomocou zadávania bodov), import geodetických súradnicových bodov, funkcia georeferencovania dát na mapové podklady, editácia 3D dát, čistenie, tvorba reportov o presnosti registrácia, geotagging - pripnutie externých dokumentov (JPEG, MOV ...) na 3D mračno. (7)
Všeobecná požiadavka:
Dĺžka poskytnutej údržby (aktuálnosť SW) – min. 36 mesiacov

Dodávateľ bude poskytovať telefonický hot-line v pracovných dňoch v rámci pracovnej doby v jazyku slovenskom alebo českom.

Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie systému, jednodňové školenie (8h) pre 5 osôb. (4)(5)
(4) - Spresnili sa podmienky školenia z dôvodu zadefinovania minimálneho času trvania a počtu vyškolených osôb
(5) - Zrušila sa požiadavka o certifikovaných školiteľoch, nakoľko výrobca už neposkytuje certifikáciu školiteľov
(7) - Parameter programu bol rozšírený vo vzťahu k vývoji za poslední tri roky a novým štandardom

Softvéru na podporu spracovania dát z 3D skenera
Popis a minimálne požiadavky:
Predmetom dodávky je softvér určený pre rýchle spracovanie mračna bodov. Program spracuje komplexné mračná bodov do zrozumiteľnej podoby. Spracované dáta premietne do roviny. Tieto výsledky (pôdorysy, rezy, pohľady a podobne) sa dajú následne spracovať v CAD programoch. 
Všeobecnou požiadavkou je možnosť podporovať kompatibilný export dát do najrozšírenejších CAD programov , ktoré podporujú  BIM projektovanie.
Forma licencie:
1 ks doživotnej licencie, jednoducho v reálnom čase prenosná z PC na PC alebo notebook formou USB kľúče.
Podpora dát:
Podpora spracovávania dát z vyššie uvedeného HW zarazenia v jednom SW.
Funkcie:
Minimálne: Import registrovaných 3D dát z Programu č. 1, automatická tvorba isopohľadov formou vysoko kontrastných mozaik a 2D rezov, jednoduché ovládanie, možnosť definovať rozlíšenie výstupov, intenzitu či farebnosť pohľadov a rezov užívateľom, export do TIF, DXF, DWG, tvorba reportu v PDF a web-prehliadky v HTML. Možnosť merania v programe aj vo web-prehliadke. Možnosť tvorby kótovania a poznámok v pôdorysoch a rezoch. 
Možnosť tvorby panorám - pohľadov z ľubovoľného bodu v projekte. Možnosť vytvárania obrázkov v mierke, využiteľné pre spracovanie v CAD programe. (7)
Všeobecná požiadavka:
Dĺžka poskytnutej údržby (aktuálnosť SW) – min. 36 mesiacov

Dodávateľ bude poskytovať telefonický hot-line v pracovných dňoch v rámci pracovnej doby v jazyku slovenskom alebo českom

Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie systému, jednodňové školenie (8h) pre 5 osôb. (4)(5)
(4) - Spresnili sa podmienky školenia z dôvodu zadefinovania minimálneho času trvania a počtu vyškolených osôb
(5) - Zrušila sa požiadavka o certifikovaných školiteľoch, nakoľko výrobca už neposkytuje certifikáciu školiteľov
(7) - Parameter programu bol rozšírený vo vzťahu k vývoji za poslední tri roky a novým štandardom

3. Softvéru na vytváranie 3D modelov z fotografií a skenovania
Popis a minimálne požiadavky:
Predmetom dodávky je počítačový fotogrametrický program na vytvorenie 3D modelu z neusporiadaných  fotografií pozemných, alebo leteckých a z laserového skenovania. 
Softvér má poskytovať množstvo nástrojov na úpravu a optimalizáciu modelu. Možnosť model s textúrami exportovať vo viacerých 2D a 3D formátoch. 
Požiadavkou je, aby softvér dokázal kombinovať obrázky z fotoaparátu a laserového skenovania.
Forma licencie:
1 ks doživotnej licencie, jednoducho prenosná z PC na PC alebo notebook.
Podpora dát:
Import dát zo všetkých svetových 3D skenerov a fotografií rôznych obrazových typov, import dát z UAV a video záznamových systémov. (7)
Funkcie:
Automatické vytvorenie 3D modelu z fotografií či laserového skenovania metódou aktívneho spracovanie všetkých zdrojov bez obmedzenie množstva vstupných dát, tvorba ortofotografických pohľadov, podpora multicore procesov a mutiGPU výpočtov. (7)
Všeobecná požiadavka:
Dodávateľ musí byť autorizovaným predajcom tovaru v SR a zároveň poskytovať výrobcom certifikované školenia a služby. (8)

Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie systému, dvojdňové školenie (16h) pre 5 osôb. (4)(5)
(4) - Spresnili sa podmienky školenia z dôvodu zadefinovania minimálneho času trvania a počtu vyškolených osôb
(5) - Zrušila sa požiadavka o certifikovaných školiteľoch, nakoľko výrobca už neposkytuje certifikáciu školiteľov
(7) - Parameter programu bol rozšírený vo vzťahu k vývoji za poslední tri roky a novým štandardom
(8) - Výrobca zaviedol autorizovaný predaj a certifikovaných  školiteľov z dôvodu udržania kvality ponúknutých služieb a štandardizovania postupu predaja výrobku.


Ak sa v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky  dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. V prípade, že v súťažných podkladoch alebo v inej dokumentácii týkajúcej sa uvedených súťažných podkladov, sa nachádza typ výrobku, druh výrobku resp. meno výrobku je možné predložiť aj EKVIVALENT pri zachovaní požadovaných technických parametrov, úžitkových vlastností, fyzikálno-chemických vlastností, tepelných vlastností, hydroizolačných vlastností alebo iných vlastností definovaných v opise predmetu zákazky. 

