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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
„Dodávka čokolády“
VšZP vyžaduje podmienky účasti uchádzača preukázať dokladmi:
1. Elektronický výpis z obchodného registra, živnostenského registra, registra neziskových
organizácií.
2. Čestné vyhlásenie uchádzača – scan s podpisom:
- že nemá pozastavenú činnosť,
- že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky,
- o pravdivosti a úplnosti predložených dokladov,
- čestné prehlásenie, že nie je dlžníkom v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni
a nemá daňové nedoplatky.
3. Elektronicky predložiť minimálne tri zákazky obdobného charakteru za posledné 2 roky
4. Predložiť všetky vzorky oceňovaných čokoládiek.
VšZP si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady, ponuka) uchádzača. V prípade,
že uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti podľa bodov 1 až 4 tejto výzvy, jeho
ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria.
Pre účely spracovania ponuky Vám VšZP poskytuje informácie o predmete zákazky: Opis
predmetu zadávania zákazky:
1. Mix belgických praliniek – tmavá čokoláda a mix ovocných pastiliek, gramáž celkom
250g, balenie: exkluzívna plechová dóza s motívom významných historických pamiatok
Slovenska. Branding: komplimentka 9 x 5 cm umiestnená vo vnútri balenia, logo VšZP na
obale.
2. Mix belgických praliniek – tmavá čokoláda a mix ovocných pastiliek, gramáž celkom
350g, balenie: exkluzívna plechová dóza s motívom významných historických pamiatok
Slovenska. Branding: komplimentka 9 x 5 cm umiestnená vo vnútri balenia, logo VšZP na
obale.
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Spôsob predloženia ponuky
V tabuľke tejto výzvy bude zapísaná cena návrhu na plnenie kritérií. Ponuka ceny v eurách
bez DPH, DPH, cena s DPH za celý predmet zákazky. Jednotlivé ceny predložte v zmysle
špecifikácie uvedenej v prílohe.
Predpokladaná hodnota zákazky nesmie presiahnuť 5.500,00 EUR bez DPH.
CPV kód
15842200-4

opis
Čokoládové výrobky

Kompletná dokladová časť – ponuka uchádzača pre účasť vo verejnom obstarávaní musí
obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bodoch 1 až 4 tejto výzvy. Čestné vyhlásenie
musí obsahovať meno, názov funkcie a podpis oprávnenej osoby (osôb) konať
v záväzkových vzťahoch za uchádzača - príloha č.1.
Cenovú ponuku predkladajte formou prílohy č. 2 tejto výzvy.
Ponuku môžete zaslať v lehote do 13.12.2013 do 10:00 hod. na mailovú adresu
frantisek.grenda@vszp.sk .
Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:
Celková fakturačná odmena za poskytovanie predmetu zákazky v EUR, ktorou sa rozumie
celková fakturačná odmena za poskytovanie predmetu zákazky v EUR, vrátane všetkých
vedľajších výdavkov a ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej
ku dňu predloženia ponuky. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu
celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.
Úspešnosť ponúk sa určí podľa výšky celkovej fakturačnej odmeny za poskytovanie
predmetu zákazky v EUR. To znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý splní podmienky
stanovené v tejto výzve a zároveň ponúkne verejnému obstarávateľovi najnižšiu celkovú
fakturačnú odmenu za predmet zákazky v EUR.
Lehota na uskutočnenie služieb bude uvedená v objednávke zaslanej verejným
obstarávateľom.
Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.3.2014

S pozdravom

Ing. Marek Kunc, v.r.
vedúci odboru marketingu

