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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  

 

„Sťahovanie pobočky Stará Ľubovňa“ 

 

        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 poskytovanie 

zadaného predmetu zákazky. Predložený doklad 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  

Sťahovacie služby v objektoch a medzi objektmi: 

1. Sťahovanie spisovej dokumentácie a časti nábytku medzi budovou VšZP Nám. sv. Mikuláša 

27, Stará Ľubovňa a budovou soc. poisťovne Budovateľská 42/535, Stará Ľubovňa. 

2. Sťahovanie nábytku z budovy VšZP Nám. sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa do budovy VšZP 

Bardejov, Tačevská 43.  
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Ide o sťahovanie kancelárskeho nábytku, počítačovej a kancelárskej techniky, regálov, ťažkých 

bremien, dokumentov a spisového materiálu. 

Sťahovanie bude prebiehať koncom roka 2013, medzi Vianočnými sviatkami a Novým rokom. 

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Mihalík, tel. č.: 0910 864 276 

 

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:   6 000, 00 eur bez DPH. 

 

Kód CPV:  

63110000-3 Manipulácia s nákladom 

63521000-7 Služby agentúr pre nákladnú dopravu 

60640000-6 Špedičné operácie 

60100000-9 Služby cestnej dopravy 

 

          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  03.12.2013 do 

10:00 hod.  

 

          S úspešným  uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o poskytovaní 

sťahovacích služieb. Termín plnenia predmetu zmluvy je v dňoch 27.12. 2013 – 31.12.2013  

         

 Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.01.2014. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mária Kuklicová 

  odbor verejného obstarávania 

                                                                                   Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s 

       

 

 

 

 

 Prílohy:  

1/ Zmluva o poskytovaní sťahovacích služieb 
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