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Záujemcovia – podľa rozdeľovníka

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
01-3439/2013

Vybavuje / linka
Ing. Marta Gandžalová Jančeková/kl. 319

Bratislava
02. 12. 2013

Vec: „Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov“ (podlimitná zákazka na poskytnutie
služby) – Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch
Dňa 30.10.2013 bola vo Vestníku verejného obstarávania č. 212/2013 pod zn. 17946 - WYS
zverejnená výzva Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava na
predkladanie ponúk na predmet zákazky:
„Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov“ (podlimitná zákazka na poskytnutie služby).
V zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a bodu 8 súťažných
podkladov Vám zasielame vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, ktoré si vyžiadali
niektorí záujemcovia. Otázky záujemcov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.
Otázka 1:

Odpoveď 1:

Otázka 2:

Prosíme uviesť (aspoň približne) hodnotu poisťovaného majetku na každom mieste
poistenia zvlášť, t.j.
• zvlášť hodnotu v Bratislave,
• zvlášť hodnotu v Spišskej Novej Vsi,
• zvlášť hodnotu v Košiciach a
• zvlášť hodnotu mobilných zariadení, ktoré majú byť poistené na území SR.
Na základe požiadavky verejný obstarávateľ dopĺňa približnú hodnotu
poisťovaného majetku na každom mieste poistenia zvlášť, t.j.
• zvlášť hodnotu v Bratislave, - 1.407.586 € bez DPH
• zvlášť hodnotu v Spišskej Novej Vsi – 2.374.338 € bez DPH
• zvlášť hodnotu v Košiciach a – 1.200.000 € bez DPH
• zvlášť hodnotu mobilných zariadení, ktoré majú byť poistené na území
SR (rozdelené percentuálne)
projekt 1 - 50 % SNV a 50% KE
projekt 5 - 30% SNV a 70% BA

Na str. 34 súťažných podkladov sú uvedené ročné limity plnenia. Prosím
doplniť ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika
povodeň/záplava.

Odpoveď 2:

Ročný limit pre riziko povodne nie je verejným obstarávateľom stanovený, t.j.
bez obmedzenia – limit stanoví záujemca.

Otázka 3:

Žiadame uviesť ročné limity plnenia pre jednu a všetky škody zo všetkých rizík do
rámcovej dohody.

Otázka 3:

Bod 1.1. Článku I. Predmet dohody sa za odstavec v znení :
Poistenie majetku pre prípad /požadované poistené riziká/:
1.1 komplexné živelné riziko, poškodenia, zničenia živelnou a vodovodnou
udalosťou (združený živel) so spoluúčasťou max. do 250 EUR;
1.2 škody spôsobené krádežou a vandalizmom zisteným a nezisteným páchateľom
so spoluúčasťou max. do 300 EUR;
1.3 poškodenia strojov a strojových zariadení, poškodenia elektroniky,
elektrotechniky, softvérov (technické rizika) so spoluúčasťou max. do 300 EUR.
doplní nový odstavec v nasledovnom znení:
Minimálny rozsah limitov plnenia:
1.1 Komplexné živelné( združené) poistenie:
Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody ( okrem rizika povodeň) 4 500 000
EUR).
1.2 Poistenie pre prípad krádeže
Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika krádeže 2 500 000 EUR)
Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika vandalizmus 1 500 000 EUR)
1.3 Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky
Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika poistenia strojov a
elektroniky 4 500 000 EUR)

Otázka 4:

Táto podlimitná zákazka je realizovaná prostredníctvom poistného makléra/agenta?
Ktorého?

Otázka 4:

Nie

Otázka 5:

Je verejný obstarávateľ platcom DPH?

Otázka 5:

Nie

Otázka 6:

Je možné bod 5.1 v článku V. rámcovej dohody zrušiť? Ak nie, je možné uviesť
nižšiu zmluvnú pokutu? Akú?

Otázka 6:

Verejný obstarávateľ návrh záujemcu akceptuje a bod 5.1 článku V. Zmluvné
sankcie časti B.3 Obchodné podmienky sa ruší.
V súlade s vyššie uvedeným bude pôvodný bod č. 5.2 článku V. Zmluvné
sankcie rámcovej dohody prečíslovaný na bod č. 5.1.

S pozdravom
.............................................
Ing. Branislav Žec, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ
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