
ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA 

 
MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11 

 

 
 

 

Výzva  
zákazka  - Služba 

 
 

podľa ustanovení § 9 ods. 9 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“) na predloženie 

cenovej ponuky na dodanie predmetu zákazky 
„Monitorovanie seizmickej aktivity územia SR stanicami Národnej siete seizmických staníc“  

pre účely riešenia úlohy „Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory (ČMS GF)“ 
Subprojekt č. 02: Tektonická a seizmická aktivita územia 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
1.1 Verejný obstarávateľ : 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 11 
V zastúpení: Ing. Branislav Žec, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ 
IČO: 31753604 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Č. účtu: 7000390960/8180 
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 
Osoby oprávnené konať: 
vo veciach odborných : RNDr. Pavel Liščák, CSc.  tel.: 02/59375-160 
e-mail:  pavel.liscak@geology.sk 
vo veciach zmluvných: JUDr. Danka Valentová, tel.: 02/ 59375 251,  fax: 02/ 54 771 940 
                           
1.2  Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi: Bc. Renáta Horváthová, tel. 02/59375-319 

 e-mail: renata.horvathova@geology.sk 
 
2.  Názov predmetu zákazky:  
„Monitorovanie seizmickej aktivity územia SR stanicami Národnej siete seizmických staníc“ 
 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
                                      
Predmetom zákazky je poskytnutie nižšie špecifikovaných údajov za rok 2013 získaných monitorovaním 
seizmickej aktivity územia SR stanicami Národnej siete seizmických staníc, analýzou údajov a zberom a 
analýzou makroseizmických údajov poskytovateľom. 
Poskytované budú nasledujúce údaje: 

a) parametre seizmometricky lokalizovaných zemetrasení s epicentrom na území SR (súradnice 
epicentra, hĺbka hypocentra, čas vzniku, magnitúdo, epicentrálna makroseizmická intenzita, oblasť), 

      b) údaje o makroseizmicky pozorovaných zemetraseniach na území SR (parametre zemetrasenia, zoznam 
obcí, v ktorých bolo zemetrasenie pozorované, so súradnicami, počet pozorovaní a určené 
makroseizmické intenzity). 

 
Poskytnuté budú len tie parametre a údaje, ktoré bolo možné určiť na základe dostupných seizmických 
záznamov a vyplnených makroseizmických dotazníkov. 
 
Súčasťou realizácie predmetu zákazky budú realizačné výstupy pozostávajúce z dvoch častí, spracované vo 
forme ročnej správy a zoznam zemetrasení bude priložený aj vo formáte xls. 



1. časť: k termínu 30.04.2014 predloženie predbežného zoznamu zemetrasení za obdobie 01 – 06/2013 na 
základe  analýzy z údajov získaných monitorovaním seizmickej aktivity územia SR,  

2. časť: k termínu 30.06.2014 predloženie ročnej správy 1 x písomne + 1 x v digitálnej forme v dohodnutom 
programe s priložením zoznamu zemetrasení za rok 2013 vo formáte xls. 

 
4. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka 
Hlavný predmet: 
CPV: 71351000-3  Geologické, geofyzikálne a iné vedecké služby 
 
5.  Rozdelenie predmetu zákazky  
Uchádzač musí predložiť vo svojej ponuke cenu za celý predmet zákazky. Vyhodnocovať sa bude celková 
cena za celý predmet zákazky. 
 
6. Variantné riešenie: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
7. Typ zmluvy  
Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytnutí údajov.  
Návrh Zmluvy v zmysle Výzvy v súlade s cenovou ponukou predloží úspešný uchádzač. 
 
8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky: 

      Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s termínom trvania do 30.06.2014. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej 
podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv. 

   Plnenie predmetu zákazky bude pozostávať z dvoch častí v zmysle bodu 3. Výzvy.  
 
9. Miesto dodania predmetu zákazky 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. 

    
10.  Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladaná hodnota zákazky je 5975,00 EUR bez DPH. 
 
11.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Uchádzač môže predložiť ponuku osobne, elektronicky alebo  prostredníctvom poštového doručenia na 
adresu: 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 11 
Kontaktná osoba: Bc. Renáta Horváthová, tel. 02/59375-319, renata.horvathova@geology.sk 
 
Ponuky musia byť predložené v lehote do 18. 10. 2013 do 14.00 hod. 
 
12. Lehota viazanosti ponuky 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 
obstarávateľom. 
 
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 18.11.2013. 
 
 

 

13. Hlavné podmienky financovania  

Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu. 
 Zhotoviteľ bude predmet zákazky fakturovať v dvoch častiach: 



1. platba vo výške 60% z celkovej sumy zákazky (časť 1. bodu 3. Výzvy)  

2. platba vo výške 40% z celkovej sumy zákazky (časť 2. bodu 3. Výzvy) 

 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným 
platobným stykom, a to výhradne prevodným príkazom v EUR. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych 
dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 
14.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 
Podmienky účasti v zmysle §26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač preukáže: 
a) dokladom podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - dokladom o oprávnení poskytovať 
službu (nie je nutné predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, stačí fotokópia uvedeného 
dokladu, resp. elektronicky – pdf formát), podľa tohto bodu alebo výpis vytlačený z príslušného registra.  

Uchádzač môže doklad podľa § 26  ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením 
kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. 
 
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 
uchádzača, bude vyjadrená v mene EUR.  
Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov 
a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať 
do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich cien 
zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedené v opise predmetu zákazky.  

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), 
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 
 sadzba DPH 
 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH, 

 
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR celkom s DPH. 
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke (uviesť  „nie som platcom 
DPH“). 

 
16.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia: 
Najnižšia cena celkom uvedená ako cena v EUR s DPH. 
 
17. Dôvody na zrušenie súťaže 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
- jej zrušenie nariadi úrad  
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ponuková cena uchádzačov 

bude vyššia ako predpokladaný finančný limit verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
      

 
 

Bratislava 09. 10. 2013                                               Ing. Branislav Žec, CSc.                                                          
                                                                     riaditeľ ŠGÚDŠ 
 

 

 

 


