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Banská Bystrica
06.11.2013

na predloženie ponuky na zákazku podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na zákazku podľa §9 ods. 9 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predloženie cenovej ponuky
na predmet zákazky: „Poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby
počas realizácie projektu“.

Opis predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť poskytovanie služieb v súvislosti
s poistením majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu
„Vybudovanie centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach “ ITMS:
26250120034:
PREDMET POISTENIA
1- poistenie investícií do prenajatej nehnuteľnosti- Kongresové centrum SAV; Zámocká č. 18,
Smolenice
2- stavebno-montážne poistenie -novostavba SAV- Ďumbierska 1; Banská Bystrica
3- živelné poistenie nehnuteľnosti po dostavbe -novostavba SAV- Ďumbierska 1; Banská Bystrica
ROZSAH POISTENIA
1- poistenie investícií do prenajatej nehnuteľnosti
miesto poistenia: Kongresové centrum SAV; Zámocká č. 18, Smolenice
poistná suma: 165 780,00 €
poistné obdobie: 1.1.2014 – 31.12.2014
spoluúčasť: 166 €
2- stavebno-montážne poistenie
miesto poistenia: budova SAV; Ďumbierska 1; Banská Bystrica
poistná suma: 1 593 600€
poistné obdobie: 10.2.2014 – 30.9.2014
pripoistenie :
• (119)okolitý majetok investora: limit 166 000 €
• pripoistenie nákladov na odstránenie sutín: limit 332 000 €
• (115)krytie chýb projektu: 150 000€
• (250)limit plnenia pre prípad krádeže, lúpeže: 15 000 €
℡ 00421-48-321 32 11

00421-48-412 41 82

e-mail: palova@savbb.sk

• poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám, vrátane krížovej zodpovednosti332 000 €
spoluúčasť: prosím stanoviť
3 – komplexné živelné poistenie nehnuteľnosti - novostavba SAV
miesto poistenia: budova SAV; Ďumbierska 1; Banská Bystrica
poistná suma: 1 593 600€
poistné obdobie: 1.10.2014 – 31.12.2014
pripoistenie :
• pripoistenie nákladov na odstránenie sutín-limit 166 000€
• stavebné súčasti budovy-poškodenie stavebných prvkov pri pokuse o krádež, vandalizmus
vrátane poškodenia nehnuteľnosti sprejermi a grafitmi: limit 5 000€
• poistenie skiel: limit 5 000€
spoluúčasť: 332 € pre poistenie nehnuteľnosti
166 € pre stavebné súčasti
50 € pre poistenie skla
1 – investície do prenajatých priestorov- Kongresové centrum SAV; Zámocká č. 18,
Smolenice
pozostávajú z:
rekonštrukcie v podkroví jedného krídla Smolenického zámku, kde podkrovie bolo prestavané na 4
samostatné apartmány slúžiace ako študovne. Predmetom investičnej činnosti bolo hlavne
budovanie nových priestorov slúžiacich k vzdelávaniu, zateplenie krovu z vnútornej strany spolu
s hydroizoláciou; vytvorenie nového vikiera smerom do dvora; nová dispozícia vytvorená
sadrokartónovými priečkami , osadenie nových podláh a obkladov; nové zdravotechnické
zariadenia; nová elektroinštalácia; napojenie na existujúcu sieť ÚK; maľovka a kompletizačné
práce; obklady, rozvod kanalizácie, všetky odpadové rozvody; investície do rekonštrukcie
skladových priestorov pri vrátnici na vzdelávacie priestory so sociálnymi zariadeniami.
Existujúca stavba v ktorej bola prevedená investičná činnosť pozostáva prevažne z: kameňa,
betónu a dreva. Strecha je škridlová na drevených trámoch. Dojazd profesionálneho požiarneho
zboru je nad 15 min. z Trnavy. Objekt sa nachádza v oblasti Malých Karpát, prevažne rovinatom
teréne, mimo vodných tokov.
2 - novostavba SAV- Ďumbierska 1; Banská Bystrica
Nehnuteľnosť, ktorá je rozostavaná na 30% , je budovaná na ul. Ďumbierskej 1 v B. Bystrici.
Bude pozostávať z 1 podzemného podlažia (PP) a 2 nadzemných podlaží (NP). Navrhované
stavebné prevedenie: liaty betón s výplňou obvodových múrov porothermom a tehlami. Stavba sa
buduje na pozemku SAV v tesnej blízkosti už existujúcej budovy SAV, na ktorú bude po
dostavbe napojená. Objekt sa nachádza v husto zastavanej oblasti sídliska Sásová v B. Bystrici.
Dojazd profesionálneho požiarneho zboru je do 5 min. vzdialenosť cca 2 km. V celom objekte je
zákaz fajčenia. Nachádza sa v oplotenom areály a v mieste s nočným osvetlením. Objekt sa
nachádza v prevažne rovinatom teréne, mimo vodných tokov. Objekt po dostavbe bude slúžiť
ku vzdelávacím účelom.

DOBA POISTENIA
1- poistenie investícií do prenajatej nehnuteľnosti : 1.1.2014 – 31.12.2014
2- stavebno-montážne poistenie : 10.2.2014 – 30.9.2014
3- komplexné živelné poistenie nehnuteľnosti : 1.10.2014 – 31.12.2014

Predpokladaná hodnota zákazky :
13 510,00 EUR
Hodnota zákazky pre ktorú sa realizuje výber dodávateľa je definovaná v súlade s § 9 ods. 9
zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
zákon).
Obsah cenovej ponuky :
•
•
•
•

Krycí list – ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy.
Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa na poskytnutie
služieb uvedenými v tejto výzve (príloha č. 2).
Overená kópia dokladu v zmysle § 26 ods. 1 pism. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní
Vyplnený a podpísany osobou oprávnenou konať zo strany uchádzača „Návrh poistnej
zmluvy“ (zmluva musí obsahovať okrem ostatných ustanovení aj ustanovenia v zmysle
prílohy č.3)

Rozsah ponuky: celý predmet zákazky
Možnosť rozdelenia ponuky: nie
Možnosť predloženia variantných riešení: nie
Termín dodania - poskytovania služby: do konca trvania projektu 31.12.2014
Lehota na predloženie ponuky: ponuku žiadame predložiť najneskôr do 18.11.2013 o 10:00
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom nepriehľadnom obale. Ponuku uchádzač predloží osobne
alebo poštovou zásielkou so sprievodným listom a identifikačnými údajmi uchádzača na adresu:
GEOLOGICKÝ ÚSTAV Slovenskej akadémie vied
Ďumbierska 1
974 11 Banská Bystrica, Slovensko
V prípade osobného doručenia, uchádzači doručia ponuku na adresu verejného obstarávateľa, na
sekretariát pracoviska, v lehote na predkladanie ponúk v čase od 09.00 do 10.00 hod. miestneho
času:
GEOLOGICKÝ ÚSTAV Slovenskej akadémie vied
Ďumbierska 1
974 11 Banská Bystrica, Slovensko
Na obálke bude pri oboch spôsoboch doručenia uvedené obchodné meno uchádzača a označenie
„Poistenie“. Nápis: Neotvárať

Kritéria na hodnotenie ponúk:
1. Kritérium
cena služby v €

Spôsob hodnotenia:
Určí sa poradie uchádzačov od najnižšej ceny v EUR po najvyššiu.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý vo svojej ponuke uvedenie najnižšiu cenu za
dodanie služby v EUR.
Ceny uvádzané v ponuke: uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného
predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená ako celková suma v Euro.
Lehota viazanosti ponúk je do: 31.1.2014
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa – dôvody na zrušenie súťaže. Verejný obstarávateľ môže
zrušiť súťaž ak:
a)
b)
c)
d)

nebude predložená ani jedna ponuka;
ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti;
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám;
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie.
Veríme, že predložíte ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou.

S pozdravom

RNDr. Igor Broska, DrSc.

riaditeľ Geologického ústavu SAV

Prílohy: Príloha č.1 –
Príloha č.2 –
Príloha č.3 –

Krycí list ponuky
Prehlásenie o súhlase
Povinné ustanovenia poistnej zmluvy

