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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  

 

Kartotékové skrine kovové 4 – zásuvkové pre pobočku Dolný Kubín, expozitúru 

Námestovo, expozitúru Tvrdošín 

 

        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. 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  

 

Dodávka 4 - zásuvkových kovových kartotékových skríň v počte 10 ks pre pobočku Dolný 

Kubín.  

Rozdeľovník: 

- pobočka Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2052/4 - 3ks 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka           Bratislava 

 
 Mgr. Zuzana Suchá 

02/208 24 116 

 

          06.12.2013 

           

 

Vec: 

 

Výzva na predloženie ponuky 



  

  

- expozitúra Námestovo, Hviezdoslavovo námestie 213 - 4 ks 

- expozitúra Tvrdošín, Trojičné nám. 191 - 3ks 

Rozmer jednej skrine v mm je v1320 x š450 x h620. Možná odchýlka od zadaných rozmerov 

max. ± 10 %.  Zásuvky sú v prevedení na ukladanie dokumentov formátu A4, s možnosťou 

zavesenia závesných dosiek. Zásuvky sú uzamykateľné centrálne. Farebné prevedenie svetlé v 

odtieňoch bielej a sivej.  V cene budú zahrnuté aj dopravné náklady do pobočky Dolný Kubín, 

expozitúru Námestovo a expozitúru Tvrdošín. 

Pred nacenením požadujeme obhliadku. Kontaktná osoba Mgr. Peter Bielik, tel. č.                    

0910 864 183. 

 

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:  1 800 eur bez DPH. 

 

Kód CPV:  

39132200-8 Kartotékové skrine 

 

          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 11.12.2013 do 

10:00 hod.  

 

         Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ zašle Objednávku. Termín dodania 

predmetu zákazky je do 2 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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