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          1.87. 2013 

           

 

Vec: 

 

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 y z ý v a  

 

na predloženie ponuky na predmet zákazky  

 
Výmena okien na budovách VšZP, a.s.: 

Krajská pobočka Trenčín, gen. M. R. Štefánika 46  a Pobočka Prievidza, Včelárska 1 

 

           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. Referencie na minimálne tri zákazky  rovnakého alebo podobného charakteru za uplynulé 2 

roky. 

3. 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 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  

Predmetom zákazky je výmena okien na budpovách VšZP, a.s.: 
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- Krajská pobočka Trenčín - výmena  okien  na 1.NP v kanceláriách č. 101, 105, 108, 110, 116, 

117, 118.  

- Pobočka Prievidza - výmena  chodbových okien  na 2.NP, 3.NP a 4.NP.  

 

Dôvodom výmeny okien je úspora finančných nákladov za teplo. Bližšia špecifikácia je uvedená 

v prílohe 1. 
 

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.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 14 300, 00 eur bez DPH. 

 

Kód CPV:  

44221100-6 Okná  

45421112-2 Montáž okenných rámov 

45111000-8 Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce 

 

          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  6.8.2013 do 

10:00 hod.  

 

          Lehota ukončenia diela je určená do 30. 9. 2013. Úspešnému  uchádzačovi bude od 

verejného obstarávateľa zaslaná objednávka. 

         

 Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.10. 2013. 

    

 

 

 

 PhDr. Mária Kuklicová 

  odbor verejného obstarávania 

                                                                                    Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. 

 

 

 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 - Špecifikácia prác a materiálu 
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Príloha č.  1 - Špecifikácia prác a materiálu 
1 

Č.p. 

2 

Názov položky 

3 

MJ 

4 

 

Množstvo 

5 

Cena v 

eurách 

bez DPH 

6 

Výška 

DPH 

7 

Cena v 

eurách 

s DPH  

       

1 Demontáž  okien aj s parapetami       

 Krajská pobočka Trenčín      

 Okná rozmery1800x1350 ks 1    

 Okná rozmery1120x1400 ks 3    

  Okná rozmery 1180x1600 ks 1    

 Okná rozmery 1850x1570 ks 1 

 

   

 Okná rozmery 2100x1450 ks 3    

 Okná rozmery 600x600 ks 1    

 Pobočka Prievidza      

 Okná rozmery3570x2410/P+P+P/S+P+P ks 2    

 Okná rozmery3570x2410/O+P+P/S+P+P ks 1    

       

2 Osadenie plastových okien aj 

s parapetami do stavebného otvoru 

 

     

 Krajská pobočka Trenčín      

 Okná s rozmermi 1820x1400 ks 1    

 Okná s rozmermi 1140x1450 ks 3    

 Okná s rozmermi 1200x1650 ks 1    

 Okná s rozmermi 1870x1620 ks 1    

 Okná s rozmermi 2120x1500 ks 3    

 Okná rozmer 620x650 ks 1    

 Pobočka Prievidza      

 Okná s rozmermi 3570x2410 ks 2    

 Okná s rozmermi 3570x2410 ks 1    

       

3 Dodávka a montáž horizontálnych 

žalúzií 

ks 13    

       

4 Ostatné práce 

 

     

       

5 Murárske práce bm 96     

       

6 Odvoz a likvidácia okien a odpadu sub. 1,00    

       

Navrhovaná cena celkom s DPH      

Navrhovaná cena celkom bez DPH      

 

.................................................. 

podpis uchádzača 


