
INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 9  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO:  31753604
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Marta Gandžalová Jančeková
Telefón: +421 259375319
Fax: +421 254771940
Email: marta.gandzalova-jancekova@geology.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.geology.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

Štátna agentúra/úrad
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:  § 6 ods. 1 písm. d)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
Životné prostredie

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo:  Služby
Kategória služby číslo:  6
c) Hlavné miesto poskytovania služieb:  Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: 
- Projekt 1 Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry pre účely výskumu a vývoja v regionálnych centrách
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi a Košiciach, kód ITMS 26210120011 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská
Nová Ves 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Regionálne centrum Košice, Jesenského 8 ,040 01 Košice 
- Projekt 2 Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvale udržateľného využívania podzemných vôd v
BSK, kód ITMS 26240220059 
Štátny geologický ústav, Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
- Projekt 3 Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov kód ITMS 26220220066 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská
Nová Ves 
- Projekt 4 Life 10 ENV/SK/086 Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva SR 
Štátny geologický ústav, Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
- Projekt 5 Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, kód ITMS 
241400110231 
Štátny geologický ústav, Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská
Nová Ves 
- Projekt 6 Hydrogeochemická charakteristika kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných parametrov v podzemných
vodách Slovenskej republiky, kód ITMS 24110110160 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská
Nová Ves 
- Projekt 7 Life + KrasCave Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme
Krásnohorskej jaskyne (Slovenský kras) LIFE11 ENV/SK/1023 
Štátny geologický ústav, Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
- Projekt 8 Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a 
sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky, kód ITMS 
21120120016 
Štátny geologický ústav, Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
 
Miesto dodania predmetu zákazky je bližšie špecifikované v súťažných podkladoch. 
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Miesto poistenia: 
1. Bratislava 
2. Spišská Nová Ves 
3. Košice 
4. Pre mobilné zariadenia územie SR 
 
Miesto dodania predmetu zákazky/poistných zmlúv/: pracovisko verejného obstarávateľa ŠGÚDŠ Bratislava.
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK0

II.1.3.    Oznámenie zahŕňa (ak je to uplatniteľné) 
Uzatvorenie rámcovej dohody

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb poistenia hnuteľného majetku nadobudnutého verejným obstarávateľom na
základe verejných obstarávaní, ktorých predmetom je dodanie hardvérového a softvérového vybavenia, prístrojového
vybavenia a pod. v rámci projektov : 
- Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry pre účely výskumu a vývoja v regionálnych centrách Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi a Košiciach, kód ITMS 26210120011 (ďalej Projekt 1); 
- Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvale udržateľného využívania podzemných vôd v BSK, kód
ITMS 26240220059 (ďalej Projekt 2); 
Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov kód ITMS 26220220066 (ďalej Projekt 3); 
- Life 10 ENV/SK/086 Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva SR (ďalej Projekt 4); 
- Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, kód ITMS 241400110231 (ďalej
Projekt 5); 
- Hydrogeochemická charakteristika kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných parametrov v podzemných vodách
Slovenskej republiky, kód ITMS 24110110160 (ďalej Projekt 6); 
- Life + KrasCave Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme 
Krásnohorskej jaskyne (Slovenský kras) LIFE11 ENV/SK/1023 (ďalej Projekt 7); 
- Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie
digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky, kód ITMS 21120120016 (ďalej
Projekt 8), 
ktoré sa implementujú na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra na základe: 
- zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorených medzi Agentúrou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU a Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra z Operačného programu
Výskum a vývoj, 
- zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorených medzi Ministerstvom životného prostredia SR a
Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra z Operačného programu Životné prostredie, resp. dohôd o grante
uzatvorených medzi Generálnym riaditeľstvom pre životné prostredie Európskej komisie a Štátnym geologickým ústavom
Dionýza Štúra, 
- zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorených medzi Ministerstvom kultúry SR a Štátnym 
geologickým ústavom Dionýza Štúra z Operačného programu informatizácia spoločnosti, 
 
Poistenie majetku sa vzťahuje na hardvérové a softvérové vybavenie, prístrojové vybavenie a pod. nadobudnuté v rámci
predmetných projektov a prípadne aj ďalších projektov, schválených počas účinnosti Rámcovej dohody o poistení, ktorá
bude výsledkom tohto verejného obstarávania. 
 
Poistenie majetku pre prípad /požadované poistené riziká/: 
- komplexné živelné riziko, poškodenia, zničenia živelnou a vodovodnou udalosťou (združený živel) so spoluúčasťou
max. do 250 EUR; 
- škody spôsobené krádežou a vandalizmom zisteným a nezisteným páchateľom so spoluúčasťou max. do 300 EUR; 
- poškodenia strojov a strojových zariadení, poškodenia elektroniky, elektrotechniky, softvérov (technické rizika) so
spoluúčasťou max. do 300 EUR. 
 
Obstaraný tovar bude podľa miesta realizácie projektov umiestnený v priestoroch Štátneho geologického ústavu v 
Bratislave, Spišskej Novej Vsi a v Košiciach podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a prenosné zariadenia
v rámci SR.

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 66515200-5 

II.2.    Celkové množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah  

Poistenie majetku sa vzťahuje na hardvérové a softvérové vybavenie, prístrojové vybavenie a pod. nadobudnuté v rámci
predmetných projektov a prípadne aj ďalších projektov, schválených počas účinnosti Rámcovej dohody o poistení, ktorá
je výsledkom tohto verejného obstarávania. 
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Poistenie majetku pre prípad /požadované poistené riziká/: 
komplexné živelné riziko, poškodenia, zničenia živelnou a vodovodnou udalosťou (združený živel) so spoluúčasťou
max.do 250 EUR; 
škody spôsobené krádežou a vandalizmom zisteným a nezisteným páchateľom so spoluúčasťou max. do 300 EUR; 
poškodenia strojov a strojových zariadení, poškodenia elektroniky, elektrotechniky, softvérov (technické rizika) so 
spoluúčasťou max. do 300 EUR. 
 
Uvedené v súťažných podkladoch. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky stanovená verejným obstarávateľom je 170.312,56 EUR bez DPH (slovom 
stosedemdesiat tisíc tristodvanásť eur a 56/100), (predpokladaný ročný predpis poistného 42.578,14 EUR).
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  170 312,5600 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Výzva na predkladanie ponúk

IV.3.    Administratívne informácie 
IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

15/2013

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy 

11.03.2014
V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 

3
V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

0
V.4.    Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
IČO:  00585441
Štefanovičova 4 , 81623 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 257370331
Fax: +421 257370393
Email: tantosova@koop.sk

V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota:  170 312,5600 EUR
Bez DPH

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Komisia: Ing. Ľubica Sokolíková, Ing. Ivan Tamašovič, Ing. Alena Rapáčová, Ing. Marta Gandžalová Jančeková
VI.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 

Číslo oznámenia vo VVO: 17946-WYS, číslo VVO 212/2013 z 30.10.2013
VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 

12.03.2014
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