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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
IČO: 35937874
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Mária Kuklicová
Telefón: +421 220824466
Fax: +421 220824387
Email: maria.kuklicova@vszp.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.vszp.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: Iný VO
Iný (špecifikujte): zdravotné poistenie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Sieťový HSM modul
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Datacentrum SITEL, Kopčianska 20, Bratislava
NUTS kód:
SK0
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom obstarávania je sieťový Hardvérový bezpečnostný modul (ďalej len HSM modul), ktorý je určený na
bezpečné uchovávanie kryptografických kľúčov, používaných v prostredí IS VšZP. (IS informačný systém)
Súčasťou predmetu zákazky sú okrem dodávky HSM modulu aj súvisiace služby, t.j. doprava, vykládka, prípadne clo,
ceny obalov a ich odvoz a likvidácia, záručný servis, inštalácia a implementácia HSM modulu, migrácia údajov z
pôvodného HSM modulu do nového, školenie pre 3 správcov modulu.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30230000-0
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
jeden Hardvérový bezpečnostný modul podľa súťažných podkladov
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 52 700,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 30

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.1.Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods.
2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. Verejného
obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia :
1.1.1nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania a
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podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme - preukáže
podľa § 26 ods. 2 písm. a) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk,
1.1.2nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. a) výpisom z registra trestov nie starším ako
tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
1.1.3nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. b) potvrdením
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
1.1.4nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. c) potvrdením
Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
1.1.5nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm.
d) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk,
1.1.6je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - preukáže podľa § 26 ods. 2
písm. e) platným dokladom o oprávnení dodávať tovar súvisiacim s predmetom činnosti (klimatizácia, vzduchotechnika,
elektroinštalácia) alebo platným dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou,
1.1.7nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať.
1.1.8nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
a) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
b) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
c) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. h) čestným vyhlásením.
1.1.9nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia preukáže
podľa § 26 ods. 2 písm. i) čestným vyhlásením.

III.1.2.

nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - preukáže podľa §
26 ods. 2 písm. j) čestným vyhlásením.
1.2Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované
v bodoch 1.1.1 až 1.1.7 nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o
jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s Výkladovým stanoviskom
č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní.
1.3Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v
bodoch 1.1.1 až 1.1.6 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.4Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo krajine sídla
uchádzača.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží
:
2.1Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo bánk alebo pobočiek zahraničných bánk v ktorých mal
uchádzač vedené účty za obdobie rokov 2010 až 2012 a vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo bánk
alebo pobočiek zahraničných bánk v ktorých má uchádzač vedené účty v čase predkladania ponuky, o schopnosti
uchádzača plniť svoje finančné záväzky v čase predkladania ponuky a musí obsahovať:
2.1.1že uchádzač nebol za predchádzajúce tri roky v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete, predloží
2/4

III.1.3.

zdôvodnenie prečo sa tak stalo,
2.1.2že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
2.1.3že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie,
2.1.4pozitívne hodnotenie finančnej situácie uchádzača.
Vyjadrenie uchádzač doloží originálnym dokladom, alebo jeho úradne osvedčenou kópiou.
2.2 Čestné vyhlásenie uchádzača, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Čestné vyhlásenie
uchádzač potvrdí svojim podpisom.
Odôvodnenie: Touto podmienkou si verejný obstarávateľ overuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača, jeho
platobnú schopnosť a plnenie si finančných záväzkov voči banke. Podmienka je primeraná a vychádza z potreby
uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky stabilným partnerom, s cieľom vyhnutia sa riziku pri plnení si
budúceho zmluvného záväzku.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží
:
3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
o ich dodaní.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: Touto podmienkou účasti overuje verejný obstarávateľ, či je uchádzač schopný dodávať tovar v
požadovanom sortimente včas, vykonávať inštaláciu a implementáciu HSM modulu, migráciu z pôvodného do nového
HSM modulu a vykonávanie záručného servisu v rozsahu 36 mesiacov.
podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona uchádzač uvedie zoznam subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude
zabezpečovať predmet zákazky s uvedením obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, podielu subdodávky v %
a stručným opisom zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky, podpísaným zástupcom uchádzača oprávneným konať
v mene uchádzača. Pozn. uchádzač môže predložiť zoznam subdodávateľov podľa Prílohy č. 3 ku kúpnej zmluve.
Formulár je potrebné vyplniť aj v prípade, ak uchádzač nebude zabezpečovať plnenie predmetu zákazky
prostredníctvom subdodávateľov. Ak uchádzač bude mať subdodávateľov musí za nich dať čestné vyhlásenie, že každý
subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1; tým nie je dotknutá
zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.
Odôvodnenie: požadované doklady majú garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúseností
uchádzača s poskytovaním tovaru.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : k § 28 ods. 1 písm. a)
Zoznam by mal byť rovnakého alebo podobného charakteru ako je: Sieťový hardvérový bezpečnostný modul (HSM
modul) na ochranu kryptografických kľúčov o dodaní HSM modulov, vrátane súvisiacich služieb (záručný servis, SLA,...).
podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní:
Potvrdenie, certifikát, alebo iný doklad výrobcu alebo výrobcom autorizovaného dovozcu/distribútora, že uchádzač je
oprávnený vykonávať záručný servis.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
VšZP MaKu 5/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 29.11.2013 13:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.12.2013 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 10.12.2013 10:00
Miesto : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo, Ondavská 3, 850 05 Bratislava 25
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie bude neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
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VI.2.

VI.3.

Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
1Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo aby úspešný uchádzač, ktorý využil inštitút možnosti preukázania splnenia
podmienok účasti čestným vyhlásením, aby do 10 kalendárnych dní po doručení informácie o výsledku vyhodnotenia
ponúk po elektronickej aukcii, zaslal verejnému obstarávateľovi doklady, tak ako to verejný obstarávateľ vyžadoval vo
výzve na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka) a v týchto súťažných podkladoch časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI
UCHÁDZAČOV.
2V prípade, ak úspešný uchádzač podľa výsledku elektronickej aukcie, odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti
ponúk, komisia na vyhodnotenie ponúk novým vyhodnotením zo zostávajúcich výsledkov uskutočnenej elektronickej
aukcie identifikuje nového úspešného uchádzača.
3Presný dátum a čas otvárania častí ponúk označených ako "Kritériá" bude v súlade s § 41 ods. 2 a 3 zákona oznámený
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
Dátum odoslania tejto výzvy
18.11.2013
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