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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  

 

„Vypracovanie štúdie návrhu administratívnych priestorov pre budovu                 

v Banskej Bystrici na Skuteckého 20“ 

 

        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. Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 

a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu: Inžinier pre 

technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. 

3. Referencie na minimálne tri dodávky realizovaných projektových dokumentácií za uplynulé 2 

roky. 

4. Certifikát o zavedení a používaní systému manažérstva kvality pre poskytovanú službu (STN 

EN ISO 9001). 

5. 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 5 tejto 

výzvy, jeho ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria.  

 

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

  
PhDr. Mária KUKLICOVÁ 

02/20824466, 0910 864 055 

 

          20. 9. 2013 
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           Pre účely spracovania ponuky Vám VšZP poskytuje informácie o predmete zákazky: 

 

 

Opis predmetu zadávania zákazky  

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie a podkladov pre účely vyhotovenia projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie v mierke 1:50, vrátane projektu interiéru, za účelom 

adaptácie existujúcej budovy bývalej SPŠS na Skuteckého 20 v Banskej Bystrici na 

administratívne priestory prvého a druhého kontaktu VšZP. Štúdia bude obsahovať časti: 

- Vypracovanie úvodnej správy k projektu, 

- Návrh variantných riešení pôdorysov nového stavu objektu – minimálne 3 varianty, 

- Vypracovanie legendy miestností s počtom pracovníkov, 

- Kalkulácia odhadu nákladov na rekonštrukciu objektu v dvoch alternatívach (vrátane, 

resp. bez bočného traktu telocviční), 

- Dopracovanie vybraného variantu + zapracovanie zmien požadovaných objednávateľom, 

- Zapracovanie presunu regálového systému z jestvujúcej budovy na Skuteckého 22 

v Banskej Bystrici, 

- Návrh technického štandardu a technických parametrov vybavenia priestorov, 

- Vypracovanie návrhu rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, 

- Projekt interiéru. 

 

Zároveň požadujeme dodať v rámci zákazky nasledovné: 

1. aký sadzobník bol pre výpočet ceny použitý,  

2. predpokladaný obsah projektovej dokumentácie, 

3. ponuka  ceny v eurách bez DPH, DPH, cena s DPH za celý predmet zákazky, 

4. informáciu, či sa pre potreby realizácie budú vyžadovať stanoviská iných  inštitúcií – ak 

áno, ktorých (uviesť názov a kontaktnú adresu), 

5. v prípade, že bude potrebná  inžinierska činnosť, uviesť v akom rozsahu a v akej 

predpokladanej cene. 

 

Štúdia bude dodaná: 

- v listinnej podobe 6x,  

- 2x na CD v digitálnej podobe – formát pdf a dwg.  

 

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.  

 

Obhliadka dňa 24.9.2013 od 10.00 do 14.00 hod. na uvedenej adrese. Kontaktná osoba Ing. Ivan 

Šinský, t.č. 0910 864 177. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  7 600, 00 eur bez DPH. 

 

Kód CPV:  

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 5 tejto výzvy. Čestné vyhlásenie musí 
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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  26.9.2013 do 

10:00 hod.  

 

 S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu. Lehota ukončenia 

diela je určená do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

         

 Lehota viazanosti ponúk je určená do 30.11. 2013. 

    

 

 

 

 

PhDr. Mária Kuklicová 

  odbor verejného obstarávania 

                                                                                    Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. 

 

 

 

 

 Príloha:  

1/ ZoD 
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