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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
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
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

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

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
6
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 
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Štátny geologický ústav, Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
 
Miesto dodania predmetu zákazky je bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.  
 
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: 
SK0

II.1.3.    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 páchatelom 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.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 66515200-5 

II.2.    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
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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 páchatelom so spoluúčasťou max. do 300 EUR; 
poškodenia strojov a strojových zariadení, poškodenia elektroniky, elektrotechniky, softvérov (technické rizika) so
spoluúčasťou max. do 300 EUR. 
Bude 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).

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  170 312,5600 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  48

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, ods.
4, ods. 5 alebo § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
1.2 Doklady musia byť predložené ako originály, alebo overené fotokópie. 
1.3 Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom. 
1.4 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01.07.2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.06.2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v
procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na základe skutočnosti, že verejný obstarávateľ v takomto
prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených
v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
1.5 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.06.2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.06.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať toto
potvrdenie na základe skutočnosti, že verejný obstarávateľ v takomto prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 zákona o
verejnom obstarávaní vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v
procese verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže
podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.06.2013
preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp.
aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní]. 
1.6 Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do
30.06.2013 opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i)
a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Podnikateľ môže
doplniť doklady jedným z týchto spôsobov: 
a) doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom
sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, 
b) predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo
verejnému obstarávateľovi. 
1.7 V zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 
1.8 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
1.9 Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
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obstarávateľ. 
 
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní vo
vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26
zákona o verejnom obstarávaní a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom
obstarávaní zverejnenom na internetovej stránke úradu.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 27 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 27 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov, preukazujúcich 
splnenie podmienok účasti alebo podľa §32 ods. 11 čestným vyhlásením. Doklady musia byt predložené 
ako originály, alebo overené fotokópie. 
2.1.1 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo
pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej lenbanka), v ktorej má záujemca vedený účet, o schopnosti
záujemcu plniť finančné záväzky za roky 2010, 2011, 2012, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že záujemca nie
je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je
predmetom exekúcie a ktoré/ý nesmie byť staršie/ý ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky.  
2.1.2 K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om záujemca zároveň predloží čestné vyhlásenie
potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom záujemcu, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako
tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.  
 
Odôvodnenie požiadavky: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 z dôvodu, aby
záujemca preukázal schopnosť si riadne plniť finančné záväzky. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje
za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky.  
 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k
predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:  
V tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie je požadovaný žiaden číselný údaj. Predmetná podmienka vyplýva zo
zákona, pričom mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača, jeho platobnú schopnosť a plnenie si záväzkov
voči banke v snahe zabezpečiť, aby nedošlo k riziku ohľadne plnenia predmetu zákazky z titulu ekonomickej nestability a
pod. uchádzačom. Podmienka je primeraná a jej potreba sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky seriózneho
uchádzača, ktorý si plní svoje záväzky riadne a včas. 
 
2.2 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 27 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže
podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok
účasti alebo podľa §32 ods. 11 čestným vyhlásením. 
2.2.1 Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v predmete zákazky za posledné 3 hospodárske roky,
t.j. za roky 2010, 2011 a 2012, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti (ďalej len za posledné 3 hospodárske roky) potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom záujemcu, kde verejný
obstarávateľ požaduje preukázať obrat vo výške/sumárne 120.000,- EUR bez DPH 
 
Odôvodnenie požiadavky: Verejný obstarávateľ posudzuje na základe predmetných dokladov ekonomické a finančné
postavenie a stabilitu záujemcu vo väzbe na schopnosť úspešne splniť zákazku v stanovených ekonomických
podmienkach. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky.  
 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona vo verejnom obstarávaní vo vzťahu k
predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ túto podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní zadefinoval
striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými
záujemcami. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či záujemcovia
disponujú nie len odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť, ale či vedia
preukázať aj ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky. Všetky podmienky
ekonomického a finančného postavenia sledujú cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas
a riadne a je schopný prefinancovať predmet zákazky v lehote splatnosti faktúr. Podmienky sú požadované v súlade s
ustanovením a odporúčaním §27 zákona o verejnom obstarávaní a sú primerané v porovnaní s rozsahom predmetu
zákazky, predpokladanou hodnotu zákazky, lehotou splatnosti faktúr a dĺžkou trvania tejto zákazky.  
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA : 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti tykajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v
súlade s § 31 ods. 3, resp. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 
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Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania
zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá. 
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, uchádzač predloží v mene
euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro.
Prepočet inej meny na euro uchádzač prepočíta kurzom ECB ku dňu 31. 12. za príslušný rok.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň štandardov § 27 ods. 1 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní:  
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný
obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za
posledné 3 hospodárske roky, t.j. za roky 2010, 2011 a 2012, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti (ďalej len za posledné 3 hospodárske roky), kde verejný obstarávateľ požaduje
preukázať obrat vo výške/sumárne 120.000,- EUR bez DPH.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  3.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 28 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 28 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti alebo podľa §32 ods.
11 čestným vyhlásením. Doklady musia byt predložené ako originály, alebo overené fotokópie. 
3.1.1 Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v oblasti poistenia
majetku za predchádzajúce tri roky ku dňu predloženia ponuky doplnený potvrdeniami o plnení zmluvy s uvedením cien,
lehôt poskytnutia služby, ročného predpisu poistného a odberateľov, ak odberateľom: 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
 
V zozname žiadame uviesť minimálne jednu položku s ročným predpisom poistného minimálne 40.000,00 EUR bez DPH
pre jedného klienta s uvedením názvu a sídla odberateľa, lehoty poskytnutia služby a ročného predpisu poistného. 
Zoznam poskytnutých zákaziek má obsahovať: 
- obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa, 
- meno, priezvisko, tituly aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu odberateľa, kde si bude môcť verejný
obstarávateľ overiť uchádzačove informácie,  
- predmet dodávky (popis predmetu zákazky),  
- celkovú zmluvnú cenu bez DPH v EUR,  
- ročného predpisu poistného v EUR bez DPH 
- lehotu poskytnutia služby (obdobie, počas ktorého bola dodávka realizovaná) 
- Potvrdenie o uspokojivom zrealizovaní dodávok/poskytnutých služieb (potvrdený dôkaz o plnení) musí byť podpísané
osobou oprávnenou konať v mene odberateľa. 
Uchádzač predloží zoznam zmlúv podpísaný oprávnenou osobou, štatutárom.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo údaje uvedené záujemcom overiť a v prípade zistenia nepravdivých alebo
skreslených informácií bude postupovať v súlade s § 33 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.  
V prípade, že záujemca využije/použije ustanovenie § 28 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní, zároveň
uvedie dôvod, pre ktorý dôkaz o plnení nepotvrdil odberateľ.  
V prípade, ak sa záujemca preukáže s referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ, alebo ako člen skupiny
dodávateľov v referenčnom liste uvedie akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával a hodnotu týchto činností v eur bez
DPH.  
Odôvodnenie požiadavky: Účelom požiadavky na predloženie zoznamu dodaného predmetu zákazky (poskytnutých
služieb) v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako
aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý
zrealizovať predmet zákazky.  
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k
predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zadefinoval striktne
vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými
poskytovateľmi/dodávateľmi. Podmienka účasti je primeraná predmetu zákazky a jej potreba vyplynula z dôvodu
overenia si skutočnosti, či mal uchádzač zmluvné plnenia v dostatočnom objeme a je oprávnený a schopný ho
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plniť/dodať. Požadovaný zoznam poskytnutých služieb má garantovať odborné a kvalitatívne plnenie zákazky, ako aj
preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to
s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky.  
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPOSOBILOSTI: 
V zmysle § 155m ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do troch rokov odo dňa
nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a zverejnenia vzoru
referencie podľa § 9a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky,
ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013. Na tieto účely úrad zverejní vo
vestníku informáciu o dátume zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a zverejnenia
vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti tykajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v
súlade s § 31 ods. 3, resp. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou
s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými
kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený
toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, uchádzač predloží v mene
euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro.
Prepočet inej meny na euro uchádzač prepočíta kurzom ECB ku dňu 31. 12. za príslušný rok. 
V zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bude posudzovať aj všetky referencie za
obdobie uvedené v podmienke účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň štandardov § 28 ods. 1 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní: 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač
zoznamom zmlúv o poskytnutých službách preukáže, že v období predchádzajúcich 3 rokov ku dňu predloženia ponuky
úspešne realizoval zákazky rovnakého, alebo podobného charakteru, v akom sa požaduje plnenie predmetu zákazky. V
zozname žiadame uviesť minimálne jednu položku s ročným predpisom poistného minimálne 40.000,00 EUR pre
jedného klienta s uvedením názvu a sídla odberateľa, lehoty poskytnutia služby a ročného predpisu poistného. 
Pod poskytnutím služieb rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie poskytnutie služieb poistenia majetku.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

15/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  16.12.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  16.12.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  16.12.2013 13:00
Miesto :  Miesto otvárania ponúk:  
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
Mlynská dolina 1 
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817 04 Bratislava 
zasadačka
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie časti ponúk označenej ako Ostatné je neverejné a pri
otváraní časti ponúk označenej ako Ostatné komisia postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

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

Áno
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.

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
V prípade potreby objasniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní alebo informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len
Vysvetlenie), môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie podľa § 38 zákona o verejnom obstarávaní a
podľa bodu 7 súťažných podkladov, u kontaktnej osoby na adrese uvedenej v bode 1 súťažných podkladov. 
Za včas doručenú požiadavku záujemcu o Vysvetlenie sa považuje požiadavka o Vysvetlenie doručená verejnému
obstarávateľovi v písomnej forme na adresu podľa bodu 8.1 súťažných podkladov najneskôr do 05.12.2013 do 14:00. 
Vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie preukázateľne poskytne verejný
obstarávateľ bezodkladne, najneskôr však do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým
zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk. Následne verejný obstarávateľ zverejní predmetné vysvetlenie v profile
(www.geology.sk). 
Verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne
všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk určenej vo výzve na predkladanie
ponúk a následne verejný obstarávateľ zverejní predmetné doplnenie v profile (www.geology.sk). 
Súťažné podklady a vysvetlenia, doplnenia verejný obstarávateľ zverejní v profile (www.geology.sk). 
Tieto informácie nesmú byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk. 
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom
jazyku). Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského
jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad do
štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka). V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci
preklad v slovenskom jazyku. 
Pevný pracovný čas verejného obstarávateľa na účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od
08:00 do 15:00 hod., kedy je možné doručovať písomnosti osobne. 
 
Otváranie časti ponúk označenej ako Ostatné sa uskutoční dňa 16.12.2013 o 13:00 hod. 
Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" verejný
obstarávateľ zverejní v profile (www.geology.sk) informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez
splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk.  
Otváranie časti ponúk označenej ako Ostatné je neverejné a pri otváraní časti ponúk označenej ako Ostatné komisia
postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní. 
Otváranie časti ponúk označených ako Kritériá sa uskutoční v termíne podľa § 41 ods. 2 a spôsobom podľa § 41 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní. 
Miesto otvárania ponúk:  
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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 
zasadačka 
Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to
na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním
ponúk, označených ako Kritéria, musí byť aspoň päť pracovných dní. 
Na otváraní častí ponúk, označených ako Kritéria sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní časti ponúk označených ako Kritéria môže byť
uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou
uchádzačom na jeho zastupovanie. 
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na
otváraní časti ponúk označených ako Kritéria preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, plnou mocou na zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení
podnikať. 
Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako kritéria a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta
podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako Kritéria sa nezverejňujú.
Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako Kritéria komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky,
označenú ako Ostatné, predloženú tým istým uchádzačom 
Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, bude
najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania časti ponúk, označených ako Kritéria odoslaná zápisnica z otvárania tejto
časti ponúk.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
29.10.2013
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