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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 dlažby pri budove Ondavská 3, Bratislava 
 

        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  

Oprava poškodnej dlažby pri budove Ondavská 3, 830 03 Bratislava. V súvislosti s opravou sa 

jedná o nasledovné práce: 

- demontáž zámkovej dlažby 20m
2
,  spevnenie podložia,  dosypanie,  zarovnanie so zhutnením – 

uloženie zámkovej dlažby 

- demontáž veľkoplošnej betónovej dlažby 46m
2
 - spevnenie podkladu ukladanie do betónu  

- sanácia betónu šachty reprofilačnou zmesou 

- vybúranie nultého stupňa schodiska – dorobenie zámkovou dlažbou 

- vybúranie poškodenej časti obkladu, spevnenie podkladu, vyspravenie podkladu a spätné 

odloženie /30m
2
/ 
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Vec: 

 

Výzva na predloženie ponuky 



  

 

 

- náter múrika pri rampe fasádnou farbou /6m
2
/, prekrytie dilatácie 

- odvoz a likvidácia stavebného odpadu 

 

Podrobná špecifikácia je v Prílohe č. 1 – Špecifikácia prác a materiálu. 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena 

 

Spôsob predloženia  ponuky 

Ponuka ceny v eurách bez DPH a celková cena bez DPH za celý predmet zákazky, ak ste 

platcami DPH aj cena s DPH, a celková cena s DPH za celý predmet zákazky. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  Do 8 860,00 eur bez DPH. 

  

Kód CPV:  

45432100-5 Kladenie podláh a dlažbových krytín 

 

          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  08.01.2014 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 28.02.2014. 

 

         

           

  

 

 

 PhDr. Mária Kuklicová 

     Expert, Odbor 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 
 

P.Č
. 

Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková v 
€ bez DPH 

Cena celkom v € 
bez DPH 

1 3 4 5 6 7 

      

 
Práce a dodávky HSV    

   
 

 
Zemné práce    

    

1 
Rozoberanie betónovej dlažby pre peších, z betónových dosiek,  -
0,24000t    m2 46,080   

2 
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 
100 mm,  -0,16000t    m2 46,080   

  Komunikácie          

3 Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm    m2 46,080   

4 
Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z 
cementovej malty    m2 46,080   

5 Platne betónové 40/40/5    ks 288,000   

6 Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm HAKA vrátane dodávky    m2 20,000   

  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie          

7 Demontáž obkladu z Maclit dosiek m2 30,000   

8 Vyspravenie , penetrácia, dodávka a nalepenie Maclitu m2 30,000   

9 Oprava  jalového schodu zámkovou dlažbou kpl 1,000   

10 Oprava betónových plôch okolo šachty sanačným materiálom  kpl 1,000   

11 Prekrytie dilatácie kpl 1,000   

  Ostatné konštrukcie a práce-búranie          

12 Demontáž dlažby HAKA -1,60000t    m2 20,000   

13 Búranie  podkladného lôžka zámkovej dlažby  -0,07000t    m2 20,000   

14 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km    t 35,400   

15 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km    t 354,000   

16 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné    t 35,400   

17 Prenájom kontajneru 7 m3    ks 3,000   

  Práce a dodávky PSV          

  Dokončovacie práce - nátery          

18 Fasádny náter omietky vrátane penetrácie m2 6,000   

 
 

    Cena v eur celkom bez DPH      ............................. 
      
Cena v eur celkom s DPH      ............................. 

      


