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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 s nízkou hodnotou
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky do serverovne budovy VšZP, a.s.
Pribinova 2712, Topoľčany
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 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 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
Predmetom zákazky je dodávka a montáž klimatizačnej jednotky do serverovne na pobočku
VšZP, a.s., Topoľčany. Objem priestoru, ktorý je potrebné vychladiť je 50 m3. Súčasťou dodávky
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bude medené potrubie o dĺžke 10 m. Súčasťou zákazky bude demontáž pôvodnej klimatizačnej
jednotky.
Požadované parametre klimatizačnej jednotky:
Chladiaci výkon 5,0 kW
Energetická trieda chladenia A++
Hlučnosť vnútornej jednotky 44/32 dB
Prevádzkový rozsah chladenia– 10 °C
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. Žiadam vyplniť tabuľku cenník.
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 000, 00 eur bez DPH.
Kód CPV:
45111300-1 Demontážne práce
42512000-8 Klimatizačné zariadenia
45331220-4 Inštalovanie klimatizácie
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 21.8.2013
do 10:00 hod
Lehota ukončenia diela je určená do 13. 9. 2013. Úspešnému uchádzačovi verejný
obstarávateľ zašle Objednávku.
Lehota viazanosti ponúk je určená do 30.9. 2013.
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1 Klimatizačná jednotka
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