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Výzva na predkladanie cenových ponúk    

 

VÝZVA  
NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 

(prieskum trhu) 
 

Verejné obstarávanie,  podľa § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

                                      
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  A  MIESTO REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY : 

Úradný názov :     Zariadenie pre seniorov Prievidza   
IČO :        00648698 
Adresa :     Zariadenie pre seniorov, J. Okáľa 6  
Mesto/Obec :    Prievidza         PSČ :   971 01 
Kontaktné miesto :  Zariadenie pre seniorov – kancelária riaditeľa, J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza   
Štatutárny zástupca :  Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZPS;  
Kontaktná osoba pre predmet obstarávania: Ing. Richard Fodor,  
Telefón :   046/519 9320, 046/5199315,  
E-mail :   zps@mail.telekom.sk;  prevadzka@mail.telekom.sk;           
POŠTOVÁ ADRESA NA ZASLANIE CENOVÝCH PONÚK:  
                                                                                Zariadenie pre seniorov, Ul. J. Okáľa č.6,  971 01 Prievidza  

 

2. PREDMET ZÁKAZKY A TYP ZMLUVY : 
2.1 Názov zákazky : „Revízie a opravy výťahov.“ 
2.2 Druh zákazky : ZNH - zákazka na poskytnutie  služby 
2.3 Miesto poskytnutie služby : Prevádzkové priestory Zariadenia pre seniorov Prievidza na ul. Okáľa 6 a M. Rázusa 17, 

971 01 Prievidza 
2.4 Na výkon služby bude uzatvorená zmluva podľa zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodného zákonníka v platnom znení 

neskorších predpisov. Zmluva bude platná po  obojstrannom podpise a účinnosť zmluvy a to deň po povinnom zverej-
není.  

2.5 Na výkon služby bude uzatvorená  zmluva s úspešným uchádzačom  v zmysle požiadaviek a podmienok obstarávateľa 
na predmet obstarávania,  uvedených a zakotvených vo všetkých bodoch  v tejto výzve. V prípade neuvedenia požia-
daviek a podmienok verejného obstarávateľa,  ponuka uchádzača nebude prijatá a nebude uzatvorená zmluva s 
uchádzačom. 

2.6 Zmluva bude uzatvorená do výšky finančného limitu predpokladanej ceny predmetu obstarávania na stanovenú dobu.   
2.7 Servisná zmluva bude uzatvorená s úspešným uchádzačom po oznámení o úspešnosti a predložení všetkých požado-

vaných dokladov 
2.8 Servisnú zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení o úspešnosti 
2.9 Pre každú revíziu, servisný zásah, bude vystavená objednávka jednotlivo. Objednávka na čiastkové - jednotlivé vyko-

návané služby bude vystavená a doručená poskytovateľovi služby.  
2.10 Termín odstránenia poruchy bude stanovený v objednávke.  

 
 

3. STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY :  
3.1 Opis zákazky:  
 požadujeme servisné činnosti ktoré sú plánované a vykonané v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov 

a noriem, rešpektujúc prevádzkové podmienky a technológie jednotlivých zdvíhacích zariadení, 

 požadujeme vykonávať odborné prehliadky a medzi obdobné prehliadky v rozsahu podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. 

a normy STN 27 4002 v termínoch stanovených touto vyhláškou a normou, a to v závislosti od druhu a účelu servi-

sovaného zdvíhacieho zariadenia, predpokladaného počtu jázd a najmä od dĺžky prevádzky od poslednej úradnej 

skúšky, 

 požadujeme vykonávať pravidelnú preventívnu údržbu ktorá bude zahŕňať: mazanie zariadenia podľa mazacieho 

plánu výrobcu, čistenie zariadenia od prevádzkových nečistôt predmetných zariadení, kontrolu nastavenia zariade-

nia. Potrebný pomocný materiál ako oleje, mazadlá a čistiace prostriedky sú zahrnuté v cene ako aj ich likvidácia 

 počet servisovaných zariadení 4ks, typ TOV 250 v ZpS Prievidza J. Okáľa, 

 počet servisovaných zariadení 1ks, typ OH 630 v ZpS Prievidza M. Rázusa, 

 požadujeme vedenie dokumentácie,  

 rozhoduje cena práce, 

 požadujeme servis aj počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov,  

   Verejný obstarávateľ bude  požadovať doklad na preukázanie ceny použitého materiálu pri oprave predmetu zákazky   
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 Podrobné vysvetlenie predmetu obstarávania a rozsah prác poskytne  kontaktná osoba pre predmet obstarávania, 
uvedený v bode 1).  

3.2 Obstarávateľ požaduje: 
 Nástup na servisný zásah do 3 hodiny od nahlásenia poruchy ( telefonické, fax, e-mail, písomné oznámenie).  
 Uchádzač predloží doklad ktorým preukáže odbornú spôsobilosť vykonávať práce v danej oblasti  
 Po diagnostikovaní poruchy poskytovateľ servisu predloží konečnú cenovú ponuku zásahu,  pred doručením objed-

návky  
o  Pre každý servisný zásah bude vystavená objednávka jednotlivo až po diagnostikovaní poruchy. Objednávka     
         bude doručená odovzdaná vykonávateľovi danej služby .  
o  Termín odstránenia poruchy bude stanovený v objednávke.  
o  V prípade potreby okamžitého odstránenia poruchy, objednávka sa vystaví po ukončení prác. 
o  Cena práce bude fakturovaná v skladbe podľa skutočne vykonaných služieb predmetu zákazky: 

P. č. Cenník prác  
Jednotková cena 

bez DPH s DPH 

1. 
Cena revízie výťahu typ TOV 250 v zariadení na Ul. J. 
Okáľa 6 Prievidza,  vyjadrená v EURO/ 1 ks,  
celkový počet výťahov 4 ks 

  

2. 
Cena revízie výťahu typ OH 630 v zariadení na Ul. M. 
Rázusa, Prievidza,  vyjadrená v EURO/ 1 ks , celkový 
počet výťahov 1 ks 

  

3. 
Cena práce za odstraňovanie poruchy výťahu  typ TOV 
250  včítane dopravy vyjadrená v EURO/hod. 

  

4. 
Cena práce za odstraňovanie poruchy výťahu typ OH 630  
včítane dopravy vyjadrená v EURO/hod. 

  

5. 
Cena servisnej služby počas sviatkov, pracovného pokoja 
a štátnych sviatkov,  vykonávaný  24 hodinový servis (aj 
večerné a nočné hodiny) , vyjadrené v €/hod 

  

 
 Lehota splatnosti faktúry 28 dní od doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Faktúra bude vystavená po vyko-

naní kompletnej služby. 
 Cenník prác za predmet obstarávania uvádzajte včítane dopravy (hodinová sadzba), konečná cena, včítane prí-

pravných prác, ktorá bude vyjadrená v EURO/hod.. Ceny uvádzať bez DPH i s DPH. ( kritérium pre vyhodnotenie 
100%). Najnižšia cena dostáva ohodnotenie 100 bodov 

 Uchádzač ak nie platcom DPH uvedie v ponuke 
 Celková cena (kritérium na vyhodnotenie) sa bude vytvárať nasledovne: 

P.  
číslo 

Cenník prác  
Jednotková cena v EURO 

bez DPH s DPH 

1. 
Cena revízie výťahu typ TOV 250 v zariadení na Ul. J. Oká-
ľa 6 Prievidza,  vyjadrená v EURO/ 1 ks,    
celkový počet výťahov 4 ks 

  

2. 
Cena revízie výťahu typ OH 630 v zariadení na Ul. M. Rá-
zusa, Prievidza,  vyjadrená v EURO/ 1 ks,  
celkový počet výťahov 1 ks 

  

3. 
Cena práce za odstraňovanie poruchy výťahu  typ TOV 250  
včítane dopravy vyjadrená v EURO/hod. 

  

4. 
Cena práce za odstraňovanie poruchy výťahu typ OH 630  
včítane dopravy vyjadrená v EURO/hod. 

  

5. 
Cena servisnej služby počas sviatkov, pracovného pokoja 
a štátnych sviatkov,  vykonávaný  24 hodinový servis (aj 
večerné a nočné hodiny) , vyjadrené v €/hod 

  

 Celková cena spolu – balík 
(hodnotiace kritérium) 

 

 
4.  PREDPOKLADANÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY CENA:  1.350,- Euro bez DPH / 1 rok  
 

5. MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY : Zákazka je na celý predmet.  
 
6. TERMÍN OBHLIADKY: nie je potrebný. 
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7. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY ALEBO ODKAZ NA DOKUMENTY, V KTORÝCH 
SA UVÁDZAJÚ :  
7.1 Financovanie bude z finančných prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa – Zariadenie pre seniorov.  
7.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu/preddavok. 
7.3 Úhrada vykonaných prác bude formou faktúry. Faktúry budú vystavované po realizácii podľa odsúhlaseného súpisu 

skutočne vykonanej prác - služby . 
7.4 Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

8. PODMIENKY ÚČASTI ZÁUJEMCOV : verejný obstarávateľ požaduje aby v cenovej ponuke uchádzač predložil nasledovné: 
8.1 Doklad o oprávnení: 

 oprávnenie poskytovať službu (výpis z obchodného registra), 

 doklad – osvedčenie o preukázaní, odbornej spôsobilosti v danej oblasti súvisiace s technickými zariadeniami  
8.2 Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami obstarávateľa uvedené vo výzve. 
8.3 Cenová ponuka –  musí obsahovať všetky súvisiace časti pre zabezpečenie služby a vyhodnotenie kritérií v plnom po-

žadovanom rozsahu.  
8.4 Zároveň Vás žiadame o predložení čestného prehlásenia že Vaša organizácia nemá voči mestu alebo ním zriadeným 

organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej 
ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.). 

8.5 Podmienky účasti uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. V 
opačnom prípade cenová ponuka bude vyradená z ďalšieho postupu. 

 
9. PODMIENKY SERVISNEJ ZMLUVY 

9.1 Verejný obstarávateľ požaduje zapracovať do zmluvy všetky  požiadavky a podmienky obstarávateľa na predmet ob-
starávania,  uvedených a zakotvených vo všetkých bodoch  v tejto výzve . V prípade neuvedenia požiadaviek a pod-
mienok verejného obstarávateľa,  ponuka uchádzača nebude prijatá a nebude uzatvorená zmluva s uchádzačom. 

9.2    Zmluva sa uzatvára na poskytnutie servisnej služby na dobu od  01. 01. 2014 do 31. 12. 2014    
9.3 Zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení o úspešnosti a predložení všetkých požadovaných dokladov. 

 
10. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK :  

10.1 Do  25. 11. 2013 do 11,00 h 
10.2 Ponuky sa môžu doručiť poštou alebo osobne na adresu uvedené v bode 1) do stanoveného termínu. 
10.3 Ponuky musia byť v uzatvorených obálkach a označené :  Názov organizácie - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE   
                                                                                                         „Revízie a opravy výťahov.“  -   NEOTVÁRAŤ 

 

11. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK :    
11.1 Najnižšia celková cena za celý balík   - vyjadrená v EURÁCH  včítane DPH  
11.2 Uchádzač ak nie je platcom DPH musí uviesť v ponuke.  

 

12. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA : 
12.1 Financovanie bude z prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa . 
12.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepridelenia finančných prostriedkov, zmluvu ukončiť bez finanč-

ných nárokov zmluvných strán. 
12.3 Po vyhodnotení cenových ponúk bude zaslané oznámenie len úspešnému uchádzačovi . 
 

ZPS Prievidza, za predmet obstarávania : 
                                   Ing. Richard Fodor ..................................................... 
 
V Prievidzi  14.  11.  2013                   
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                               Ing. Branislav Magdolen 
                                                                                                                        riaditeľ  Zariadenie  pre seniorov 


