
 

GEOFYZIKÁLNY ÚSTAV 
Slovenskej akadémie vied 
Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 45 
tel: +421 2 59410626 fax:+421 2 59410607 e-mail: geofserk@savba.sk 

Výzva na predkladanie ponúk 

zákazky s nízkou hodnotou v súlade s§ 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon v platnom znení") 

1. Verejný obstarávateľ: 
Poštová adresa: 
IČO: 
Kontaktná osoba: 
tel. č.: 
e. mail: 
web obstarávateľa: 

Geofyzikálny ústav SAV 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 45, 845 28 
00586935 
RNDr. Vladimír Bezák, CSc. 
+4212 59 410613 
geofbezv@savba.sk 
http:/ /gpi.savba.sk/ 

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Litologická charakteristika vhodných geologických telies v termicky perspektívnych 
oblastiach Západných Karpát v hÍbkach medzi 5 - 6 km. 

3. Druh zákazky: 
služby 

4. Hlavné miesto dodania tovaru: 
Geofyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 45, 845 28 

S. Výsledok verejného obstarávania 
Zadanie objednávky na zákazku 

6. Stručný opis zákazky 

Predmetom zákazky je špecializovaná analýza na základe geologických 
a geofyzikálnych údajov v geotermicky vyčlenených územiach Slovenska v rámci 
Západných Karpát (hÍbky izotermy 160 oC) v hÍbkach od S do 6 km. Vyčlenené 
záujmové územia sú charakterizované v separátnej prílohe l. Požaduje sa 
podrobnejšie vyčlenenie vhodných litologických telies pre využitie tepla suchých 
hornín (napr. vulkanity, granitoidy, ruly, vulkanity, pieskovce, karbonáty vo 
vhodnej pozícii a ďalšie) - ich predpokladaný hÍbkový a plošný rozsah 
a vyhodnotenie litologickej homogenity, priepustnosti, tektonickej porušenosti, 
prítomnosti zlomov. 

Požadovanými výstupom je textová správa s mapovou dokumentáciou. 

Cena za celý predmet dodávky nesmie presiahnuť l 200.- € s DPH. 

Termín dodania najneskôr 31.10. 2014. 



Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 

71351200-5 Geologické a geofyzikálne služby. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 
l 200 € včrtane DPH 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 
Predmet zákazky bude financovaný z grantu APVV-0724-11. 

10. Podmienky účasti 

lO. l Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti: 
Uchádzač o zákazku v tejto výzve musí byť fyzickou osobou (nie členom 
riešiteľského kolektrvu) alebo fyzickou osobou - podnikateľom (nie členom 
riešiteľského kolektívu) alebo právnickou osobou. 
Uchádzač v ponuke uvedie pot rebné informácie k tomuto bodu a kontakt pre 
oznámenie výsledkov výberového konania. 

10.2 Technická a odborná spôsobilosť 
Uchádzač musí mať skúsenosti v danej oblasti služieb, ktoré dokladuje referenciami. 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Splnenie podmienok uvedených v bode 6. 
Splnenie podmienok uvedených v bode 10.1 a vyhodnotenie odborných referencii podl'a 
údajov dokladovaných k bodu 10.2. 
Vyhodnotenie cenovej ponuky v relácii k ponúkaným výstupom. 

12. Použije sa elektronická aukcia: 
nie 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 
Dátum a čas: 26.6.2014, 12.00 hod. 

14. Miesto na predloženie ponúk 
Predloženie ponuky v písomnej forme na adresu: Geofyzikálny ústav SAV, Dúbravská 
cesta 9, Bratislava 45, 845 28 s označením THERMES alebo v elektronickej podobe- na · 
mailovú adresu: geofbezv@savba.sk . 

15. Ďalšie informácie 

O vysvetlenie výzvy na predloženie ponúk je možné požiadať v termíne do 25.6.2014 
včítane. Komunikácia bude prebiehať elektronicky na kontaktnej mailovej adrese: 
geofbezv@savba.sk 

Bratislava, 20.6. 2014 
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