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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
 
                                                    

        Zápis z vyhodnotenia ponúk 
Služby 

 
pri zadávaní zákazky postupom podľa § 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“) 

 
Predmet 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. 

 
 
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. 

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 

   
Spôsob vykonania prieskumu: Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 09.10.2013 bola dňa 
09.10.2013 zverejnená v profile verejného obstarávateľa (www.geology.sk) a následne zaslaná  
potenciálnemu dodávateľovi.  
Odôvodnenie:  Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava (GfU SAV), ako vyplýva z ich zriaďovacej listiny, je 
jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré vykonáva systematické merania nepretržitej registrácie 
seizmických javov.  
Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava v rámci ČMS - Geologické faktory dlhodobo spracováva merania 
seizmickej aktivity podľa vlastnej vypracovanej metodiky. Monitorovanie seizmickej aktivity na území SR 
prebieha na Národnej sieti seizmických staníc, ktoré riadi a spravuje GfÚ SAV, zberom a analýzou 
makroseizmických údajov. 
 
Termín vykonania prieskumu trhu:  09.10.2013 
 
Termín predloženia cenovej ponuky: do 18. 10. 2013 do 14.00 hod. 
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Výzva zverejnená v profile verejného obstarávateľa a následne zaslaná dodávateľovi:  
 
Por. 
č. 

Dodávateľ (obchodné meno, adresa jeho 
sídla) 

IČO 

1. Geofyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta, 842 
28 Bratislava                                                                       

00586935 

 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena celkom uvedená ako cena v EUR s DPH. 
 
Kompletnú cenovú ponuku v lehote na predkladanie ponúk zaslal nasledovný uchádzač: 
 
Por. 
č. 

Dodávateľ (obchodné 
meno, adresa jeho sídla, 
IČO) 

Navrhovaná 
zmluvná 
cena v EUR 
bez DPH 

Sadzba 
DPH v % 

Navrhovaná 
zmluvná 
cena v EUR 
s DPH 

Dátum 
predloženia 
ponuky 

Spôsob 
predloženia 
ponuky 

1. Geofyzikálny ústav SAV, 
Dúbravská cesta, 842 28 
Bratislava 

5.975,00 (Uchádzač 
nie je 
platcom 
DPH)- 

5.975,00 
 

18.10.2013 
9:06 
18.10.2013 
10:55 

e-mailom 
 
osobným 
doručením 

 
Úspešný uchádzač:  
Obchodné meno, adresa: Geofyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta, 842 28 Bratislava 
Obstarávacia/Zmluvná cena vrátane DPH:  5.975,00 EUR  (Uchádzač nie je platcom DPH) 
 
Zdôvodnenie výberu: Uchádzačom predložená ponuka spĺňala požiadavky verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky a nepresiahla finančný limit verejného obstarávateľa na daný predmet zákazky. 
 
Predložené doklady: Zriaďovacia listina 
 
Spôsob vzniku záväzku:  
Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytnutí údajov.  
Návrh Zmluvy v zmysle Výzvy v súlade s cenovou ponukou predloží úspešný uchádzač. 
 

      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.  
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. 

 
Zápis obsahuje ako prílohu:  
- výzvy na predloženie cenovej ponuky. 
- cenovú ponuku. 
 
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti. 
 
................................................................................................................................................................... 
Zamestnanec zodpovedný za prieskum trhu: Bc. Renáta Horváthová  
 
 
................................................................................................................................................................... 
Schválil:   Ing. Branislav Žec, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ 
 
V Bratislave, dňa 21.10.2013  


