 
file_0.png

file_1.wmf


file_2.png

file_3.wmf


file_4.png

file_5.wmf


file_6.png

file_7.wmf


Ing. Zsolt Papp, autorizovaný architekt                                            zákazka na dodanie tovaru
3D pre kultúrne dedičstvo - opakovaná   



									Záujemca, uchádzač

									Levice 28.07.2022


Vec:
Odpoveď ku špecifikácii produktu

Dňa 26.07.2022 bola dotovanému hospodárskemu subjektu elektronicky doručená otázka ku špecifikácii produktu na predmet zákazky „3D pre kultúrne dedičstvo - opakovaná“ – pre časť 1 - Nákup 3D skeneru s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k 3D skeneru v tomto rozsahu:

Otázka č. 1.:
Automatická registrácia v teréne založená na viac-kamerovom sledovacím systémom – vieme vám ponúknuť ekvivalentné riešenie ktoré automaticky registruje skeny v teréne na základe inerciálnej meracej jednotky a prekrytových oblastí, čoho výsledkom je PLNOHODNOTNÁ registrácia aj s finálnym protokolom presnosti registrácie už v teréne (takže nie len pred-registrácia dát), ale úplná autoregistrácia aj s následným vyrovnaním (refinement) a s protokolom presnosti bez potreby dodatočných registrácií v kancelárii. Zároveň chcem podotknúť, že autoregistračným systémom založeným na viackamerovom sledovacom systéme disponuje len jeden takýto produkt na trhu (čo môže byť diskriminačným parametrom), no vo výsledku dáta budete mať zregistrované dokonca LEPŠIE a PLNOHODNOTNE aj s konkurenčným registračným systémom Trimble Registration Assist, ktorým disponuje náš ponúkaný ekvivalentný produkt.

Otázka č. 2.:
Váha skeneru:  Max 6kg v plnom funkčnom stave bez batérií – ekvivalentný produkt ktorý by sme vám ponúkli má váhu 6,6kg bez batérií, čiže len o 600g ťažší ako požadujete, no podotýkam že výdrž skenera je až 10 hodín s dodanými batériami, pri teplotách od -10 do +45°C, čiže výrazne lepšia výdrž batérií na úkor len 600g váhy, zároveň by obsahom našej ponuky by bol aj ľahký pevný teleskopický karbónový statív v kombinácii s ktorým by ste dosiahli výslednú váhu celej zostavy aj o niekoľko kilogramov ľahšiu ako so statívom ktorý máte našpecifikovaný.

Otázka č. 3.:
Osadenie skeneru: GPS/GNSS polohovací systém, kamerový registračný systém napr. VIS, kompenzátor náklonu systému, výškomer, digitálny kompas – ekvivalentný produkt ktorý by sme vám ponúkli nedisponuje GPS/GNSS senzorom, ale dáta je možné presne georeferencovať priamo v teréne cez funkciu georeferencovania pomocou známych bodov/naskenovaných bodov skenerom priamo v teréne, takže sa jedná o presné geodetické georeferencovanie, nie len približná orientačná poloha pomocou GNSS senzora. Namiesto kamerového registračného systému VIS, náš produkt disponuje prepracovaným registračným systémom Trimble Registration Assist, ktorý vykonáva úplnú plnohodnotnú registráciu priamo v teréne – popis v bode 1.

Ďalej sa v otázke uvádza, že: Všetky ostatné vami požadované parametre náš ekvivalentný produkt spĺňa a veľa parametrov má aj lepších. Preto sa chcem informovať, či by ste akceptovali aj ekvivalentnú ponuku, ktorá sa líši v troch vyššie spomenutých bodoch, no vo výsledku dosiahnete s našim ponúknutým produktom ešte lepšie výsledky skenovania a s väčšou efektivitou práce v teréne.
Spomeniem len zopár lepších parametrov nášho produktu:
	Rýchlosť skenovania 2,1 mil bodov/sekundu
	Dosah skenovania 0,3m – 365m
	Presnosť skenovania do 1mm na 10 metrov
	Plnohodnotná AUTOREGISTRÁCIA skenov priamo v teréne s podrobným protokolom presnosti
	Priamy export úplne zregistrovaných dát už v teréne do formátov E57 / LAS, RCP (Autodesk, ReCap, Revit, Civil3D,Navisworks), POD (Bentley), PTX (Leica), TZF, TDX (Trimble)
	Možnosť skenovania 360 panorám a zároveň aj len malých výrezov/úsekov s vysokou hustotou a podrobnosťou
	Integrovaný svetelný asistent pre prisvetlenie skenovaných objektov, výsledkom čoho je kvalitná textúra aj v tmavých priestoroch
	Duálna záloha dát na SD karte skenera a zároveň v tablete
	Ovládanie skenera cez tablet Trimble T10x – výkonný 10 palcový tablet s i7, 1TB SSD, 32GB ram, Win10, ...
	Ovládanie skenera cez LCD displej priamo na skeneri
	Atď...


Dotovaný hospodársky subjekt k predmetnému obsahu uvádza:

Odpoveď č. 1.:
Dotovaný hospodársky subjekt stanovil požiadavku, aby predmet zákazky splnil parameter automatickej registrácie v teréne založenej na viac-kamerovom sledovacím systéme. Požadujeme vo fázy zberu a meraní 3D dát pomocou 3D skeneru informácie o polohe 3D skeneru v akomkoľvek okamihu tohto procesu, pretože to priamo súvisí s efektivitou, stratégiou a rozhodovacím procesom priamo na mieste merania.

Navrhovaná alternatíva neumožňuje v reálnom čase sledovať proces skenovaní, vykonávať dopredu rozhodovací procesy a zaistiť tak požadovanou efektivitu a rýchlosť na mieste. Navrhovaná alternatíva je záležitosťou post-procesingu a nepostihuje samotný proces pred vykonávaním 3D meraní. Teda nezasahuje už do rozhodovací fáze pred samotným vykonaním 3D skenu. Navrhované riešení nie je nezávislé, vyžaduje ďalší komponenty prístroje (napr. tablet). Daný parameter nie je diskriminační, požadované riešenie zabezpečuje viacero typov a viacero výrobcov 3D meracích systémov.

Odpoveď č. 2.:
Ponuky uchádzačov sa budú hodnotiť v zmysle opisu predmetu zákazky s tým, že komisia bude posudzovať splnenie technických parametrov ako rozhodujúce prvky a ostatné prvky ako sú uvedené v bode č. 2. ako druhotné prvky.


Odpoveď č. 3.:
GPS/GNSS polohovací systém je požadovaný parameter. Vami popísané riešenie  „ekvivalentný produkt nedisponuje GPS/GNSS senzorom“, nespĺňa požadovaný parameter, ktorý dotovaný hospodársky subjekt stanovil ako základný technický parameter na základe výsledkov analýzy produktov k uvedenej kategórii výrobkov. Dotovaný hospodársky subjekt nepožaduje požadovaný technický parameter ako diskriminační, pretože rozhodujúca časť 3D skenerov disponuje uvedeným integrovaným systémom. Pokiaľ skener uvedený systém nemá, neobsahuje tuto funkciu predpokladáme, že sa môže jednať o lacnejší riešenie, ktoré môže diskriminovať viacčinnú výrobcov 3D skenerov.

GPS/GNSS (wikipedie https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Mobile_Satellite_System" https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Mobile_Satellite_System) je štandardní zabudovaná výbava väčšiny 3D skenerov rožných výrobcov: RIEGEL, FARO, Z+F, OPTECH, CARLSON, TRIMBLE, LEICA… Je to pomôcka pri meraní v exteriéru, ktorá dáva 3D skeneru jeho aktuálni koordináty na zemeguli. Umožňuje prepojiť proces skenovaní na objekte priamo s mapovými podklady a zefektívňuje proces zberu 3D dát. Ovplyvňuje rozhodovací proces. Pokiaľ výrobca skeneru pro daný typ 3D skeneru nedal senzor GPS/GNSS do výbavy skeneru s näjvetšou pravdepodobnosťou to predurčuje používať 3D skener iba v interiéri a to je pro zadaní procesu verejného obstarávania predmetu zákazky nežiadúci. Dotovaný hospodársky subjekt požaduje skener bez obmedzení možnosťou skenovať napríklad:  zamorovanie silniční objekty a stavby, železničných či vodohospodárskych stavieb. Funkcia presného georeferencování 3D dát na známe koordináty získané pomocí ďalších geodetických metód je bežná funkcie, ktorou poskytuje drvivá vätšina výrobcu, tety nabídka „dáta je možné presne georeferencovať priamo v teréne cez funkciu georeferencovania pomocou známych bodov/naskenovaných bodov skenerom priamo v teréne, takže sa jedná o presné geodetické georeferencovanie,“ nie je nič nadstavbového. 

Dotovaný hospodársky subjekt v prílohe č. 1. a prílohe č. 2. výzvy uvádza: „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.

Z uvedeného vyplýva, že je prípustné predložiť ekvivalent, ale tento ekvivalent musí spĺňať  technické parametre, úžitkové vlastností, fyzikálno-chemických vlastností, tepelné vlastností, hydroizolačné vlastností alebo iné vlastností definovaných v opise predmetu zákazky.

Dotovaný hospodársky subjekt stanovuje novú lehotu na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňa: 05.08.2022 do: 18:00 hod. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk dotovaný hospodársky subjekt nebude prihliadať.


								

								Ing. Zsolt Papp
autorizovaný architekt
 


 

