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Výzva na predloženie ponuky

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) Vás v súlade
s § 102
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
na dodávku
„Kalendárov a novoročných pozdravov“
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.
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:
Kalendár nástenný
Počet ks: 800
Formát 420x594 mm (A2)
14 listov (titulka, úvodný text, 12 mesiacov)
Papier lesklý 200 g/m2
Tlač 4+0
Podkladový kartón biely 420x594 mm (A2)
Špirála a uško biele
Kalendár stolový
Počet ks: 2 200
prvý list: 285 x 135 mm, 4+0, 175g NL
vnútro: 285 x 135 mm, 2+2, 90g BO, počet listov 30
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
generálne riaditeľstvo
Mamateyova 17
P. O. Box 41
850 05 Bratislava 55

Call centrum: 0850 003 003
Telefón: +421/2/20 824 748
Fax: +421/2/67 27 7310
E-mail: infolinka@vszp.sk
Internet: www.vszp.sk

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B
IČO: 35 937 874
DIČ: 20 220 270 40

stojan: 410 x 285 mm, bez potlače, lepenka 500g
vario špirála biela
Novoročný pozdrav s obálkou
Počet ks: 2 500
300 x 150, 4+4, 1 x lom, 300 g NL
Obálka k tomu v počte 2 500 ks
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 9.500,00 EUR bez DPH.
CPV kód
30199792-8
22300000-3

opis
Kalendáre
Pohľadnice, tlačené pohľadnice s pozdravmi a iné tlačoviny

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 - príloha č.1.
Cenovú ponuku predkladajte formou prílohy č. 2 tejto výzvy.
Ponuku môžete zaslať v lehote do 21.10.2013 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 31.12.2013

S pozdravom

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

