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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
Vypracovanie projektovej dokumentácie plynovej kotolne a NTL prípojky s požadovanými
vyjadreniami k PD pre administratívnu budovu v Košiciach na Štúrovej č. 21 – počet
kompletných PD - 11 ks
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
projekčných prác. Predložený doklad o uskutočňovaní projekčných prác musí byť aktuálny
a musí vypovedať o skutočnom stave uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje procesu
verejného obstarávania.
2. Doklad o odbornej spôsobilosti pre projektovanie stavieb kategórie – zdravotnícke zariadenia
a inštalácie, vykurovacie a tepelné zariadenia, plynové zariadenia.
3. Referencie na minimálne tri zákazky rovnakého alebo podobného charakteru za uplynulé 3
roky.
4. 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 4 tejto
výzvy, jeho ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria.
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Pre účely spracovania ponuky Vám VšZP poskytuje informácie o predmete zákazky:
Opis predmetu zadávania zákazky
Vypracovanie realizačnej PD
„Plynová kotolňa a plynofikácia Administratívna budova VšZP, a.s., Štúrová 21, Košice“,
ktorá bude obsahovať tieto časti:
2.1/ Plynová inštalácia :
- vonkajšia NTL prípojka, umiestnenie plynomeru (zväčšená skrinka na budúci regulátor
z STL na NTL), prekopávka verejných komunikácií – chodník
- inštalované kondenzačné kotly, vnútorné plynové rozvody
2.2/ Ústredné vykurovanie :
- úprava rozvodov, rozdeľovača a zberača, inštalácia zásobníka na TÚV min. 200l
- úprava kúrenárskej vody
2.3/ Zdravotechnika :
- napojenie jestvujúcich rozvodov studenej vody, teplej vody a cirkulácie
- odvod kondenzu z kotlov do kanalizácie
2.4/ Meranie a Regulácia (MaR) :
- užívateľský priateľský systém s individuálnou možnosťou nastavenia teplotných kriviek
obsluhou kotolne pre jednotlivé vetvy, časová reguláciu zapínania a vypínania prípravy
TÚV, možnosť ručného zapnutia
snímače plynu a CO s napojením na riadiacu automatiku s možnosťou odstávky prívodu
plynu ku kotlom (BAP)
2.5/ Odvod spalín a vetranie plynovej kotolne
2.6/ Elektroinštalácia : silnoprúdová inštalácia, protokol s určením prostredia
2.7/ Demontáž technológie :
- výmenníková stanica, vrátane 1000 l zásobníka na TÚV, starej silnoprúdovej inštalácie
a MaR
- odpojenie primárnej prípojky rozvodu tepla do objektu od centrálneho rozvodu
2.8/ Stavebné úpravy : možné stavebné úpravy v kotolni resp. na jednotlivých podlažiach,
bezprašná podlaha v kotolni, úprava povrchov
2.9/ Požiarna ochrana : prepočet požiarnej záťaže samostatného požiarneho úseku, zapracovanie
podmienok do stavebnej časti, určenie počtu rozmiestnenia RHP resp. hydrantu
Každá z uvedených častí bude okrem výkresovej časti pozostávať minimálne z podrobnej
technickej správy, podrobného položkovitého výkazu bez uvedenia cien, ako aj položkovitého
rozpočtu s uvedením cien bez DPH a s DPH.
PD bude obsahovať súhrnný rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov.
V dokladovej časti projektant zabezpečí a predloží kladné stanovisko „Technickej inšpekcie,
a.s.“, pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice pre účely stavebného povolenia (v
skrátenom konaní).
Zodpovedný projektant zabezpečí prejednanie prípojky s SPP a.s. a predloží kladné stanovisko.
Zodpovedný projektant v realizačnej etape projektu predjedná na Krajskom pamiatkovom úrade
v Košiciach PD plynovej kotolne, ako aj miesto a spôsob ukončenia vývodu spalín nad strechou
objektu s predpokladaným kladným stanoviskom.
Zodpovedný projektant navrhne také technické riešenie plynovej kotolne, ktoré by umožnilo
v súbehu s realizáciou novej plynovej kotolne zabezpečiť čiastočné využívanie starej technológie
výmenníkovej stanice na temperovanie objektu.
Zodpovedný projektant, ako autor projektu sa min. 3x zúčastní kontrolných dní pri realizácií
predmetnej akcie na základe pozvánky investora.
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Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Spôsob predloženia ponuky
Ponuka ceny v eurách bez DPH, DPH, cena s DPH za celý predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 500,00 eur bez DPH.
Kód CPV:
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Kompletná dokladová časť – ponuka uchádzača pre účasť vo verejnom obstarávaní musí
obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bodoch 1 až 4 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 14.10.2013 do
10:00 hod.
S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo.
ukončenia diela je určená do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

Lehota

Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.12.2013.

Ing. Andrea Mészárošová
Vedúca odboru verejného obstarávania
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

Prílohy: Príloha č. 1 – Zmluva o dielo

3

