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Výzva na predloženie ponuky

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) Vás v súlade s § 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“)
vyzýva
na predloženie ponuky na predmet zákazky
Ročná profylaktická kontrola UPS zariadení v budove GR VšZP na Mamateyovej ulici č. 17
v Bratislave
VšZP vyžaduje podmienky účasti uchádzača preukázať dokladmi:
1. Výpis z obchodného registra, živnostenského registra, registra neziskových organizácií,
v ktorom musí byť zapísaný predmet činnosti, oprávňujúci uchádzača na uskutočňovanie
stavebných prác. Predložený doklad o uskutočňovaní stavebných prác musí byť aktuálny
a musí vypovedať o skutočnom stave uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje procesu
verejného obstarávania.
2. Referencie na minimálne tri zákazky rovnakého alebo podobného charakteru za uplynulé 2
roky.
3. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom
v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne o tom, že
nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky.
VšZP si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady, ponuka) uchádzača.
V prípade, že uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti podľa bodov 1 až 3 tejto
výzvy, jeho ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria.
Pre účely spracovania ponuky Vám VšZP poskytuje informácie o predmete zákazky:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
generálne riaditeľstvo
Mamateyova 17
P. O. Box 41
850 05 Bratislava 55

Call centrum: 0850 003 003
Telefón: +421/2/20 824 748
Fax: +421/2/67 27 7310
E-mail: infolinka@vszp.sk
Internet: www.vszp.sk

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B
IČO: 35 937 874
DIČ: 20 220 270 40

Opis predmetu zadávania zákazky
Ročná profylaktická kontrola dvoch kusov UPS zariadení typu Digys 60 kVA v elektrorozvodni
v budove GR VšZP na Mamateyovej ulici č. 17 v Bratislave podľa Vyhlášky MPSVR č.
508/2009 Z.z.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Spôsob predloženia ponuky
Ponuka ceny v eurách bez DPH, DPH, cena s DPH za celý predmet zákazky vrátane
nevyhnutných stavebných prác a dopravy.
Predpokladaná hodnota zákazky: Do 1 560,00 eur bez DPH.
Kód CPV:
50532000-3 Opravy a údržba el. strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia
Kompletná dokladová časť – ponuka uchádzača pre účasť vo verejnom obstarávaní
musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bodoch 1 až 3 tejto výzvy. Čestné vyhlásenie
musí obsahovať meno, názov funkcie a podpis oprávnenej osoby (osôb) konať v záväzkových
vzťahoch za uchádzača.
Ponuku doručte na mailovú adresu: zuzana.sucha@vszp.sk v lehote do 17.9.2013 do
10:00 hod.
Úspešnému uchádzačovi zašle verejný obstarávateľ Objednávku.
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Vedúca odboru verejného obstarávania
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