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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 časti strechy budovy VšZP, a.s., pobočka Považská Bystrica, M. R. Štefánika 165 

 

 

        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 uskutočňovanie 

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. 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, ponuku)  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  

Havarijná situácia časti strechy v objekte VšZP, a.s., pobočka Považská Bystrica.  
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Vec: 

 

Výzva na predloženie ponuky 



  

 

Spodná kaskáda strechy nad miestnosťou zasadačky č. 119 v zimných mesiacoch pod náporom 

snehu prepúšťa vodu do miestnosti zasadačky. 

Oprava strechy systémom fatrafol, výmena skorodovaných klampiarskych prvkov ukončenia 

strechy. Výmena odkvapového systému, ktorý je poddimenzovaný a v prípade väčších zrážok 

nestíha odvádzať dažďovú vodu. Tá potom preteká na fasádu. Bližšia špecifikácia prác 

a materiálu je v Prílohe č.1. 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky 

pre zistenie jestvujúceho stavu, technických a realizačných podmienok a rozsahu prác pre dodanie 

predmetu zákazky. Dohodnutie termínu obhliadky je možné po dohovore na tel. č..: 0910 

864 306, Ing. Juraj Komoráš - správca objektu. 

 

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 celková cenu s DPH za celý predmet zákazky. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  Do 2 500,00 eur bez DPH. 

 

Kód CPV:  

45261900-3 Opravy a údržba striech 

 

          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 04.02.2014 do 

13:00 hod. Úspešnému uchádzačovi  verejný obstarávateľ zašle Objednávku.   

         Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.03.2014. 

         

           

  

 

 

     Mgr. Zuzana Suchá 

           Odbor verejného obstarávania 

                                                                                    Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Špecifikácia prác a materiálu 
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Príloha č. 1 – Špecifikácia prác a materiálu 
 

Č. 

pol. 

Popis položky m.j. množstvo 

m.j. 

jednotková 

cena za m.j. 

bez DPH 

náklad spolu 

bez DPH 

1 PVC fólia Fatrafol 810 1,5 x 2000 šedá m
2
 80   

2 Geotextília 300g 2 x 50 m/bal m
2
 80   

3 Podložka PVC k fólii ks 330   

4 Hmoždina 6x80 ks 500   

5 PVC lišta RŠ 250 mm okap m 20   

6 PVC lišta RŠ 70 mm rohovník vnútorný 

30x40 

m 30   

7 PVC lišta RŠ 100 mm rohovník vonkajší 20 

x 80 

m 10   

8 PVC lišta RŠ 70 mm pásik m 22   

9 Pz hák 33/550 – 30/5 štandard ks 12   

10 Pz žľab polkruh. 33/6 m 9   

11 Pz čelo 33 ks 2   

12 Pz kotlík 33/120 ks 1   

13 Pz koleno lis. 120/72 ks 6   

14 Pz zvodová rúra 120/4 m 9   

15 Pz objímka 120/150 ks 6   

16 Nit Pz 3x6 SST3206 ks 100   

17 Cín 60 % ks 2   

18 Tmel SIKAFLEX šedý 310 ml ks 1   

19 Montáž fólie     

20 Montáž líšt     

21 Montáž žľabov, vrátane hákov, čiel     

22 Montáž zvodov, vrátane objímok, kolien     

23 Cínovanie segmentového žľabu     

24 Doprava     

      

 CELKOM BEZ DPH     

 20% DPH     

 CELKOM S DPH     

 

 


