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Váš list zn./zo dňa

Vec: Výzva

Naša značka
352/13/Pa

Vybavuje/
H.Paľová/ 048/3213211

Banská Bystrica
25.9.2013

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 nadobudnutého z projektu počas realizácie
projektu“.

Opis predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť poskytovanie služieb v súvislosti
s poistením majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie projektu (príloha č.) v rámci
projektu „Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme“ ITMS:
26220120064:
PREDMET POISTENIA
1. poistenie výberu hnuteľných vecí- komplexný živel, krádež, lúpež, poistenie elektroniky,
poistenie lomu strojov
1a)- prístroje a zariadenia – stacionárne zariadenia miesto poistenia budova SAV;
Ďumbierska 1; Banská Bystrica
1b)- prístroje a zariadenia - prenosné zariadenia, miesto poistenia SR
ROZSAH POISTENIA
1a.a.) - zoznam na prílohe č.1: komplexný živel, krádež, lúpežné prepadnutie, vandalizmus
miesto poistenia - budova SAV; Ďumbierska 1; Banská Bystrica
Nová hodnota výberu HIM DHIM: 1 765 775,76 € podľa prílohy č. 1
Limit plnenia pre riziko krádež, lúpež: 200 000 €
Spoluúčasť: 166 €
1.b.a.) - zoznam na prílohe č.1: komplexný živel, krádež, lúpežné prepadnutie, vandalizmus
miesto poistenia – SR
Nová hodnota výberu HIM DHIM: 133 740,72 € podľa prílohy č. 1
Limit plnenia pre riziko krádež, lúpež: 33 200 €
Spoluúčasť: 166 €
1a.b.) - zoznam na prílohe č.2: poistenie elektroniky
miesto poistenia - budova SAV; Ďumbierska 1; Banská Bystrica
Nová hodnota výberu elektroniky: 1 695 712 € podľa prílohy č. 2
Spoluúčasť: 166 €
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1b.b.) - zoznam na prílohe č.2: poistenie elektroniky
miesto poistenia – SR
Nová hodnota výberu elektroniky: 99 596 € podľa prílohy č. 2
Spoluúčasť: 166 €
Pre zariadenia na prílohe č. 2 -Rozšírenie poistného krytia o mzdové zvýhodnenie vyplatené
za nadčasovú prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok, expresné príplatky a cestovné náklady
technikov a expertov – limit plnenia 5 000€.
1a.c.) - zoznam na prílohe č.3 : poistenie lomu strojov
miesto poistenia - budova SAV; Ďumbierska 1; Banská Bystrica
Nová hodnota výberu elektroniky: 38 814 € podľa prílohy č. 3
Spoluúčasť: 166 €
1b.c.) - zoznam na prílohe č.3: poistenie lomu strojov
miesto poistenia – SR
Nová hodnota výberu elektroniky: 2 900 € podľa prílohy č. 3
Spoluúčasť: 166 €
Pre zariadenia na prílohe č. 3 -Rozšírenie poistného krytia o mzdové zvýhodnenie vyplatené
za nadčasovú prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok, expresné príplatky a cestovné náklady
technikov a expertov – limit plnenia 5 000€.

Budova SAV- Ďumbierska 1; Banská Bystrica
V tomto objekte bude umiestnená prevažná časť hnuteľných vecí definovaných v bode 1 a.
Objekt sa nachádza v husto zastavanej oblasti sídliska Sásová v B. Bystrici. Dojazd profesionálneho
požiarneho zboru je do 5 min. vzdialenosť cca 2 km. Objekt je vybavený hydrantom a ručnými
hasiacim prístrojmi. Objekt sa nachádza v prevažne rovinatom teréne, mimo vodných tokov. Za
posledných 30 rokov nebol v sledovanej oblasti zaznamenaný výskyt povodní a záplav. Objekt je
určený k administratívnym a vzdelávacím účelom. Budova murovaná s dvoma nadzemnými
podlažiami a jedným podzemným, s obývateľným podkrovím. Strecha sedlová plechová. V tesnej
blízkosti objektu prebieha stavebná činnosť-budovanie nových priestorov, ktoré po dostavbe budú
napojené na hlavnú administratívnu budovu SAV.
prístroje a zariadenia - prenosné zariadenia, miesto poistenia SR
budú v dobe keď sa s nimi nebude nakladať umiestnené v budove SAV na Ďumbierskej 1 v B.
Bystrici . Nakoľko tieto slúžia pre vyhodnocovanie vzoriek a sú to zariadenia terénne bude sa
s nimi nakladať aj v rámci SR , prevažne v extraviláne.

DOBA POISTENIA
1a)- prístroje a zariadenia – stacionárne zariadenia budova SAV; Ďumbierska 1; Banská
Bystrica
1.12.2013 – 28.2.2015
1b)- prístroje a zariadenia - mobilné zariadenia, miesto poistenia SR
1.12.2013 – 28.2.2015
Jedná sa o krátkodobé poistenie financované zo zdrojov Európskych fondov. Po uplynutí doby
poistenia je poistený povinný poisťovať majetok po domu min. 5 rokov, avšak platby poistného
budú financované z prostriedkov GU SAV.

Predpokladaná hodnota zákazky :
8 500,00 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. 4 tejto výzvy.
Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa na poskytnutie
služieb uvedenými v tejto výzve (príloha č. 5).
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.6)

Rozsah ponuky: celý predmet zákazky
Možnosť rozdelenia ponuky: nie
Možnosť predloženia variantných riešení: nie
Termín dodania - poskytovania služby: do konca trvania projektu 28.02.2015
Lehota na predloženie ponuky: ponuku žiadame predložiť najneskôr do 7.10.2013 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 Eurách.
Lehota viazanosti ponúk je do: 30.11.2013
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa – dôvody na zrušenie súťaže. Verejný obstarávateľ môže
zrušiť súťaž ak:
a) nebude predložená ani jedna ponuka;
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti;
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným
d) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie.

požiadavkám;

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 –
Príloha č.4 Príloha č.5 Príloha č.6 -

HIM CE Ďumbierska
elektronika CE Ďumbierska
lom strojov CE Ďumbierska
Krycí list ponuky
Prehlásenie o súhlase
povinné ustanovenia poistnej zmluvy

