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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  

Výroba, dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača 23 kvar s reguláciou 

NOVAR 144 v budove VšZP a.s. na ul. Komenského 1960/4 v Trebišove 

 

        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. 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.  

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 Mgr. Zuzana Suchá 

02/208 24 116 

 

          18.02.2014 

           

 

Vec: 

 

Výzva na predloženie ponuky 



  

 

Pre účely spracovania ponuky Vám VšZP poskytuje informácie o predmete zákazky: 

Opis predmetu zadávania zákazky  

Predmetom zákazky je realizácia dodávky a montáže elektrického 

kompenzačného rozvádzača  23 kvar s reguláciou NOVAR 144, 8 stupňovou – 6x 

kondenzátor, 2x tlmivka u v administratívnej budove  pobočky VšZP a.s. na ul. 

Komenského 1960/4 v Trebišove. Realizácia prác sa týka elektrických rozvodov na 

hlavnom prívode v suteréne budovy pri hlavnom schodišti.  

 

Minimálny rozsah prác spojených s realizáciou predmetu zákazky: 

 výroba kompenzačného rozvádzača 

 montáž kompenzačného rozvádzača  

 uvedenie kompenzačného rozvádzača do prevádzky  

 vyhotovenie revíznej správy v súlade s STN 33 2000 

 upratanie po prácach 

 odvoz a likvidácia všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii zmluvy 

 dovoz a odvoz materiálu na miesto plnenia. 

Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie prác vrátane dodávky materiálu 

a zároveň musia byť v navrhnutej cene zahrnuté všetky činnosti a práce spojené so 

zabezpečením celého predmetu zákazky v určenom mieste realizácie predmetu zákazky 

napr. náklady na dovoz a odvoz materiálu, vynesenie materiálu, všetky ostatné 

spotrebované materiály a prostriedky, náklady na používanie strojov, náradia a nástrojov 

vrátane ich dovozu a odvozu na miesto realizácie, likvidácia a odvoz všetkého odpadu 

vzniknutého pri realizácii a pod.  

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 864 268, Gabriel Kucharčík - 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 cena s DPH, a celková cena s DPH za celý predmet zákazky. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  Do 2 910,00 eur bez DPH. 

 

Kód CPV: 

32540000-10 Rozvádzače 

45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení 

 

           



  

 

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 

21.02.2014 do 10:00 hod. Úspešnému uchádzačovi  verejný obstarávateľ zašle 
Objednávku. Lehota viazanosti ponúk je určená do 30.04.2014. 

         

           

  

 

 

     Mgr. Zuzana Suchá 

           Odbor verejného obstarávania 

                                                                                   Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

P.č. Názov Popis m.j. počet 
Montáž Materiál 

JC  spolu  JC spolu 

 

Kompenzačný rozvádzač 23,00 kvar s reguláciou NOVAR 144 8 stupňovou-6x kond. 2x tlm. 

1 

Skriňa SKR.PL.v1000/š 
750/h320 IP65 

NSYPLA1073R ks 1 
  

      

2 Montážna doska   ks 1         

3 Odpojovač GS1-FD3 14x51/III 3x50A ks 1         

4 Rozvodnica  
Blok distribučný 4P 63A 
zdola ks 1         

5 PoistkyPH1   ks 3         

6 Odpojovače 
ODPIN FH000-3A/T 160A  
VARIUS ks 8         

7 Poistky 000   ks 24         

8 Stykače na kondenzátory 
LC1-DFK02P7 230/50  
12.5kVAr  ks 6         

9 Stykače na tlmivky LC1D12P7 230/50 ks 2         

10 Kondenzátory Kond such 440V/ 1 CSADG ks 1         

11 Kondenzátory Kond such 440V/ 2 CSADG ks 1         

12 Kondenzátory Kond such 440V/ 4 CSADG ks 4         

13 Tlmivka kompenzačná 
Tlmivka 3F kompenz. TL-
1,5kVAr ks 2         

14 
Vedenie na zapojenie 
kondenzátorov CYA  6 H07V-K    čierny m  40         

15 Istenie regulátora OPV 10 OPV 10 ks 3         

16 Regulátor Novar 
REG. 14d-14-
144a1.1.1./1.2.2/+ ks 1         

17 

Montáž kompenzačného 
rozvádzača a konštrukčné 
úpravy   ks 1         

18 Prívodný prepojovací kábel CYKY-J  5x 25 RM m 6         

         

 
Spolu za 1-18 

    
  

 
  

         19 Doprava 
   

  

20 Odborné skúšky a prehliadky (Revízia) 
   

  
 

 

Spolu v € bez DPH  ................................... 
 
Spolu v € s DPH   ................................... 


