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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“)
v yzýv a
na predloženie ponuky na predmet zákazky
Dodávanie spravodajského servisu
VšZP vyžaduje podmienky účasti uchádzača preukázať dokladmi:
1)
2)
3)
4)
5)

Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba –
podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),
Výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba –
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
Referencie na minimálne tri dodávky podobného servisu za posledné 2 roky
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.
Čestné vyhlásenie uchádzača v prípade, ak poskytuje službu, ktorú v uvedenom rozsahu, na
základe výhradných práv (napríklad Autorský zákon) môže poskytnúť len určitý dodávateľ
VšZP si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady, ponuka) uchádzača.
Predložené doklady musia byť aktuálne a musia vypovedať o skutočnom stave uchádzača v
čase, v ktorom sa zúčastňuje procesu verejného obstarávania.
Požaduje sa predloženie ponuky, na celý predmet zákazky v minimálnom rozsahu stanovenom v
opise predmetu zákazky tejto výzvy prostredníctvom elektronickej pošty.
Spoločne s ponukou je uchádzač povinný zaslať aj všetky požadované doklady, tak ako je
uvedené v tejto výzve. Čestné vyhlásenie musí obsahovať meno, názov funkcie a podpis
oprávnenej osoby (osôb) konať v záväzkových vzťahoch za uchádzača.
S víťazným uchádzačom (uchádzačmi) uzavrie VšZP zmluvu v zmysle § 269 ods. 2 zákona č.
513/1991Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov..
Pre účely spracovania ponuky Vám VšZP poskytuje informácie o predmete zákazky:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
generálne riaditeľstv o
Mamatey ova 17
P. O. Box 41
850 05 Bratislav a 55

Call centrum: 0850 003 003
Telefón: +421/2/20 824 748
Fax : +421/2/20 824 755
E-mail: infolinka@vszp.sk
Internet: w ww.vszp.sk

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

Opis predmetu zadávania zákazky
Obstarávateľ požaduje dodávať spravodajský servis z kategórie domáceho a ekonomického
spravodajstva, ktorý pokrýva územie celej Slovenskej republiky na obdobie od 01.01.2014 do
31.12.2014.
Spravodajský servis je tvorený vlastnými autorskými príspevkami, vytvorenými zamestnancami,
alebo spolupracovníkmi uchádzača, ktoré reagujú na aktuálnu spoločenskú situáciu v rozsahu
dodávaného servisu.
Rozsah vlastných príspevkov musí byť minimálne 75% zo všetkých vydaných správ z príslušnej
spravodajskej sekcie.
Súčasťou zákazky je poskytnutie užívateľského mena a hesla (ďalej len „prístupové údaje“),
prostredníctvom ktorých, môžu poverení zamestnanci obstarávateľa pristupovať k
spravodajskému servisu. Prístupové údaje musia povoľovať prihlásenie v rovnakom čase aj z
viacerých počítačov aj mimo lokálnej siete obstarávateľa. Ak víťazný uchádzač z technických
dôvodov nie je schopný zabezpečiť aby jedny prístupové údaje umožňovali prihlásenie viacerých
účastníkov v rovnakom čase, zaväzuje sa vytvoriť pre obstarávateľa dostatočný počet
prístupových údajov pre zamestnancov, ktorí vzhľadom na charakter práce prístup do tlačového
servisu potrebujú.
Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť aby užívateľ mohol vyhľadávať jednotlivé správy na
základe kľúčového slova, vrátane archívu (databáz) až do roku 2010.
Obstarávateľ sa zaväzuje informácie získané z dodaného tlačového servisu využívať výlučne pre
potreby svojej vlastnej činnosti. Obstarávateľ nebude správy v pôvodnom rozsahu publikovať,
resp. sprístupňovať tretím osobám.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Spôsob predloženia ponuky
Ponuka ceny v eurách bez DPH a celková cena bez DPH za celý predmet zákazky, ak ste
platcami DPH aj cena s DPH, a celková cena s DPH za celý predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky: celková hodnota obstarávania do 19 000€ bez DPH za
celé obdobie zákazky t.j. 12 mesiacov
Obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať dvoch, alebo aj viacerých uchádzačov, pričom celková
hodnota zákazky nesmie prekročiť predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v tejto výzve.
Kód CPV:
Kód 92400000 – 5 Služby spravodajských agentúr
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: zuzana.sucha@vszp.sk v lehote do 19.12.2013 do
10:00 hod.
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Úspešnému uchádzačovi zašle verejný obstarávateľ Zmluvu. Lehota viazanosti ponúk
je určená do 31.12.2013.

PhDr. Mária Kuklicová
poverená vedením odboru verejného obstarávania
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.
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