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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  

 

Dodanie testerov - zariadení na kontrolu originality EURO bankoviek 

 

        VšZP vyžaduje podmienky účasti uchádzača preukázať dokladmi: 

            

1. Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, v ktorom musí byť zapísaný 

predmet činnosti, oprávňujúci uchádzača na realizáciu daného predmetu zákazky. Predložený 

doklad 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 dva 

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: 

 

Opis predmetu zadávania zákazky  

 

Predmetom  zákazky je dodanie tovaru: 20 ks testerov - zariadení na kontrolu originality EURO 

bankoviek  všetkých nominálnych hodnôt a emisií vrátane poslednej emisie bankovky 

v nominálnej hodnote 5 EUR s nasledujúcimi parametrami: 

rozmery zariadenia š x h x v: 120 x 220 x 90 mm 

hmotnosť: 1,5 kg 
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Vec: 

 

Výzva na predloženie ponuky 



  

  

moderné a kompaktné zariadenie s poloautomatickým ovládaním 

overovaná mena: EUR 

overované prvky bankovky: MG - magnetizmus tlač. farby, MT - bezpečnostný pásik, IR - obraz 

v infračervenom spektre, 2D - formát bankovky 

jednoduché ovládanie zariadenia prostredníctvom jedného tlačidla 

displej s ukazovateľom počtu a nominálnej hodnoty overovaných bankoviek 

manuálne vkladanie bankoviek na dĺžku (všetky smery) s automatickým posuvom bankoviek 

(voliteľný výstup bankoviek spredu/ zozadu) 

rýchlosť overovania: 85 bankoviek/minútu 

overovanie bankoviek sprevádzané svetelnou a zvukovou signalizáciou 

jednoduchý prístup pre čistenie zariadenia  

možnosť jednoduchého upgradu zariadenia na novú emisiu bankoviek pripojením k PC 

napájanie zariadenia: 230 V /50 Hz 

adaptér pre pripojenie do elektrickej siete ako súčasť zariadenia 

integrovaná batéria 

zariadenie musí byť úspešne testované ECB na falzifikáty 

certifikáty ISO 9001, RoHS, EC 

 

V navrhnutej cene musia byť zahrnuté všetky činnosti spojené so zabezpečením celého predmetu 

zákazky napr. náklady na dovoz tovaru do miesta určeného verejným obstarávateľom. 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena 

 

Spôsob predloženia  ponuky 

Ponuka ceny v eurách bez DPH, DPH, cena s DPH za celý predmet zákazky vrátane dopravy.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  1 960,00 eur bez DPH. 

 

Kód CPV:  

38431000-5 Detekčné prístroje 

 

          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 12.12.2013 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 28.02.2014. 

         

 

 

 

PhDr. Mária Kuklicová 

  Expert, Odbor verejného obstarávania 

                                                                                    Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. 
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