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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  

 

Oprava fasády objektu VšZP, a.s., pobočka Michalovce, Námestie Slobody 17 

 

        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 vykonávanie 

maliarskych a natieračských prác. Predložený doklad o  vykonávaní maliarskych 

a natieračských prác 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  

Oprava fasády objektu VšZP, a.s., pobočka Michalovce zahŕňa opravu a maľovanie vonkajšej 

omietky čelnej steny. Oprava je nutná v dôsledku zrealizovanej výmeny starého loga za nové 

logo. Na mieste kde sa nachádzalo pôvodné logo sa vytvorili praskliny a preto je potrebná 

vonkajšia omietková úprava a následná maľba so zachovaním jednotného farebného odtieňa 
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          17. 10. 2013 

           

 

Vec: 

 

Výzva na predloženie ponuky 



  

 

objektu. Výmera opravovanej plochy je 41 m
2 
. V prípade záujmu je možné uskutočniť obhliadku 

objektu.  

 

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:  1 500,00 eur bez DPH. 

 

Kód CPV:  

45442110-1 Maľby a natieranie budov 

 

          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  24.10.2013 do 

10:00 hod.  

 

          Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ zašle Objednávku. Lehota ukončenia 

diela je určená 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. 
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