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PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
 Formulár: Príloha č. 1  podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35937874
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika.
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Hložný, MPH
Mobil: +421 905868882
Telefón: +421 552861256
Fax: +421 552861257
Email: protender@protender.sk
Internetová adresa (internetové adresy):  http://www.vszp.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI 
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Zdravotníctvo

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
Výber druhu predmetov tejto zákazky:  ODDIEL II.B PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1)    NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
Servis motorových vozidiel.

II.2)    DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB 
Služby
Kategória služieb č.:  1
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Servisné strediská vo všetkých krajských mestách na území
Slovenskej republiky.
NUTS kód:SK0

II.3)    INFORMÁCIE O RÁMCOVEJ DOHODE
Nie
II.4) STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB
Servis motorových vozidiel. Zoznam vozidiel vozového parku je uvedený v Prílohe č. 4 hárok ,,3 súťažných podkladov. 
 
Servis a oprava motorových vozidiel. Zabezpečenie pravidelných a nepravidelných servisných úkonov na služobných
osobných motorových vozidlách v autorizovanom prípadne neautorizovanom servise vozidiel vo všetkých krajských
mestách na území Slovenskej republiky (čím nie je dotknuté právo uchádzača predložiť v ponuke servisné strediská aj v
iných mestách na území Slovenskej republiky), u ktorých skončila záručná lehota a pravidelnej prehliadky len v
autorizovanom servise, vozidiel v záručnej lehote resp. nových vozidiel, ako aj bežné opravy pri poistných udalostiach.  
 
Popis služieb poskytovaných v rámci vozového parku: 
 
Servisné práce zahŕňajú najmä:  
- servis brzdových systémov, 
- výmena brzdových obložení, 
- generálne opravy motorov a prevodoviek, 
- montáž zabezpečovacích zariadení, 
- nastavenie svetiel, 
- geometria, 
- kontrola a výmena olejov, filtrov a mazania, 
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- výmena rozvodových remeňov, 
- opravy podvozkových častí, 
- servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia, údržba systému), 
- lakovanie, 
- opravy elektroinštalácie, vzduchotlaku, bŕzd, 
- opravy prevodoviek, 
- opravy tlmičov, 
- opravy náprav, 
- opravy ťažných zariadení vozidiel, 
-opravy ABS, elektronických systémov ASR, ESP atď. 
 
Klampiarske práce zahŕňajú najmä: 
- opravy havarovaných automobilov brúsenie, zváranie, tmelenie, vyklepávanie  
- opravy karosérií vozidla  
- ošetrenie a konzervácia podvozkových častí a dutín vozidla  
- zváranie plastov  
- výmena všetkých skiel  
- oprava výfukových systémov  
 
Pneuservis práce zahŕňajú najmä: 
- výmena kolies (pneumatík, duší, diskov, ventilov)  
- oprava defektov, vyváženie, hustenie, likvidácia ojazdených pneumatík a duší  
- očistenie, nakonzervovanie, zabalenie)  
- plnenie pneumatík  
 
Doplnkové služby zahŕňajú najmä: 
-asistencia pri odpredaji vozidiel 
-asistencia pri nákupe nových vozidiel 
-zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov na dopravnom inšpektoráte 
-zabezpečenie pravidelných technických a emisných kontrol 
-dovoz a odvoz klienta do kancelárie 
-náhradné vozidlo počas opravy 
-online reporting vozidiel 
-pravidelné mesačné reporty a štatistiky 
-riešenie poistných udalostí 
-vyčistenie vozidla. 
 
Ďalšie požiadavky na predmet zákazky 
-Zľava z cien z náhradných dielov a príslušenstva voči cenám uvedeným v oficiálnych cenníkoch na náhradné diely pre
vozidlá v prílohe č. 4 súťažných podkladov (hárok Príloha Vozový park). 
-Servisná prehliadka v zmysle servisnej knižky prislúchajúcej pre každé vozidlo a drobné opravy do 8 hodín. 
-Vozidlo musí byť na údržbu alebo do opravy prevzaté bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín po obdržaní
objednávky pri malých opravách (výmena tlmičov, čapov, ramien, brzdových systémov...), do 3 dní pri stredných
opravách, pri opravách havarovaného vozidla podľa rozsahu spôsobenej škody max. do 10 dní, resp. podľa dohody. 
-Reklamačné a garančné opravy do 24 hodín. 
 
Množstvo predmetu zákazky: 
Pri charaktere poskytovaných služieb nie je možné určiť presné rozsahy jednotlivých požadovaných služieb.
Predpokladaný rozsah je určený len predpokladanou hodnotou predmetu zákazky, ktorej hodnotu tvoria náklady
vynaložené z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa
Hodnota:  240 000,0000 EUR
Časti:
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.5)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50100000-6 

II.6)    PLÁNOVANÝ DÁTUM ZAČATIA POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
27.06.2013

II.7)    INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.2)    PODMIENKY ÚČASTI 
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III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách
Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
VI.3)    INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI 

Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy (URL):  http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy ochrany životného prostredia (URL):  http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky (URL):  http://www.employment.gov.sk

VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.06.2013
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