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Výzva na predloženie ponuky

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“)
vyzýva
na predloženie ponuky na predmet zákazky
„Výroba a výmena 15 ks okien na pobočke VšZP, a.s. – Senný trh 1, Košice“
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 2
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, ponuka) 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
Výroba a výmena nevyhovujúcich, poškodených okien za súčasného zachovania pôvodných
vonkajších medených a vnútorných drevených parapetov – obnova národnej kultúrnej pamiatky.
Výherca súťaže je povinný riadiť sa pokynmi Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu
v Košiciach (Rozhodnutie prikladáme v prílohe).
Výroba a osadenie drevených okien - 15 ks, dvojité osemkrídlové ( krídla dvojtabuľkové ), dnu
otváravé, miestnosti:
II.NP: 120 (2 ks), 121, 124, 128 (1 ks ľavé z vnútorného pohľadu),
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III.NP: 216, 217, 220, 228, 229, 236(3 ks), 237(2 ks).
Súčasťou ponuky bude:
- vyhotovenie presnej projektovej dokumentácie obnovy drevených okien ( technický výkres
okna s rozmermi, pohľadom, rezom okennými výplňami, použitý materiál, typ skla, kovanie,
farba, podľa požiadaviek KPÚ Košice – prípravná dokumentácia obnovy
- demontáž a odvoz starých okien pri zachovaní pôvodných vnútorných drevených a vonkajších
medených parapetných dosiek
- výroba a osadenie nových okien podľa požiadaviek KPÚ, Košice
- osadenie pôvodných parapetov
- murárske vysprávky a maľovanie stien okolo okien,
- odvoz a likvidácia stavebného odpadu
- ochrana interiérového nábytku a vybavenia ochrannou fóliou
- ochrana podlahy-kobercov ochranným zakrytím
V zákazke je potrebné uvažovať s presúvaním interiérového vybavenia a uprataním interiéru po
ukončení prác. Bližšia špecifikácia je v Prílohe 1 – Špecifikácia prác a materiálu.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Spôsob predloženia ponuky
Ponuka ceny v eurách bez DPH, DPH, cena s DPH za celý predmet zákazky vrátane
nevyhnutných stavebných prác a dopravy.
Predpokladaná hodnota zákazky: 17 500, 00 eur bez DPH.
Kód CPV:
45111000-8 Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45421112-2 Montáž okenných rámov
44221100-6 Okná
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
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: maria.kuklicova@vszp.sk v lehote do 27.9.2013 do
10:00 hod.
S úspešným uchádzačov verejný obstarávateľ podpíše zmluvu. Termín plnenia
predmetu zmluvy je 8 týždňov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení
prípravnej dokumentácie obnovy správnym orgánom - Krajským pamiatkovým úradom, Košice.
Lehota viazanosti ponúk je určená do 30.11. 2013.
PhDr. Mária Kuklicová
odbor verejného obstarávania
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s
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