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           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“) 

 

v y z ý v a  

 

na predloženie ponuky na predmet zákazky  

 

Presklenie pultov na objektoch : Pobočka Považská Bystrica, M.R. Štefánika 165, Považská 

Bystrica; Expozitúra Bánovce nad Bebravou, Hviezdoslavova 23/3, Bánovce nad Bebravou; 

Expozitúra Myjava, Partizánska 17, Myjava; Expozitúra Nové Mesto nad Váhom, Čs. 

armády 4, Nové Mesto nad Váhom 

 

        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 uskutočnenie 

stolárskej výroby. Predložený doklad o uskutočňovaní stolárskej výroby musí byť aktuálny 

a musí vypovedať o skutočnom stave uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje procesu 

verejného obstarávania. 

2. 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 a 2 tejto 

výzvy, jeho ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria.  

 

            

Pre účely spracovania ponuky Vám VšZP poskytuje informácie o predmete zákazky: 

 

Opis predmetu zadávania zákazky  

Presklenie pultov na klientských pracoviskách na pobočke Považská Bytrica, na epozitúrach 

Bánovce nad Bebravou, Myjava a Nové Mesto nad Váhom je potrebné z dôvodu bezpečnosti 
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          11. 10. 2013 

           

 

Vec: 

 

Výzva na predloženie ponuky 



  

  

a ochrany zdravia pracovníčok na pobočkách a expozitúrach uskutočniť na základe Smernice 

VšZP, a.s. č. 53/3/2013 Bezpečnostné incidenty, Smernice č. 57/6/2011 Objektová a fyzická 

bezpečnosť. 

 

Bližšia špecifikácia je v Prílohe 1 – Špecifikácia prác a materiálu. 

 

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:  1 322 eur bez DPH. 

 

Kód CPV:  

45441000-0 Sklenárske práce 

 

          Kompletná dokladová časť – ponuka uchádzača pre účasť vo verejnom obstarávaní  musí 

obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bodoch 1 a 2 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 17.10.2013 do 

10:00 hod.  

 

         Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ zašle Objednávku. Termín dodania 

predmetu zákazky je do 3 týždňov od doručenia Objednávky.  

 

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 Špecifikácia prác a materiálu 
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Príloha č. 1 Špecifikácia prác a materiálu 
 

 

 

 

 

Podpis uchádzača 

 

         

………………………………….. 
 

1                                                                       

Č.p. 

2                                                                            

Názov položky 

3                

MJ 

4 

Množstvo 

5           

Cena v 

eurách 

bez 

DPH 

6              

Výška 

DPH 

7             

Cena v 

eurách s 

DPH 

              

1 Materiál            

  

Zasklenie pultov bezpečnostným sklom 

klientského pracoviska na Expozitúre 

Myjava :                                                                        

o rozmere 1500x700 - 1 ks,                                        

o rozmere 1200x700 - 1 ks 

ks 2 

      

2 

Zasklenie pultov bezpečnostným sklom 

na Expozitúre Nové Mesto o rozmere: 

1500x720 - 3 ks 

ks 3 

      

3 

Zasklenie pultov bezpečnostným sklom 

klientského pracoviska na pobočke 

Považská Bystrica o rozmere: 1320x720 
ks 5 

      

4 

Zasklenie pultu bezpečnostným sklom 

klientského pracoviska na Expozitúre 

Bánovce nad Bebravou o rozmere: 

120x60 

ks 1 

      

              

  Ostatné práce paušál         

              

              

Navrhovaná cena celkom s DPH           

Navrhovaná cena celkom bez DPH           


