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V Ý Z V A N A P R E D K L AD A N I E  P O N Ú K  
na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác 

 
s predpokladanou hodnotou viac ako 1 000 eur a menej ako 20 000 eur pre služby a tovar – okrem potravín, 
menej ako 40 000 eur pre potraviny a menej ako 30 000 eur pre stavebné práce v priebehu kalendárneho 
roka alebo počas platnosti zmluvy, podľa § 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 „ZVO“)  
 

 

Kontaktné miesto: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava (ďalej len „DFNsP“) 

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Krajčík 

Telefón: 02 / 59371 459 

Email: krajcik@dfnsp.sk 
 
Servis a oprava výťahov 

1. Názov zákazky  ____________________________________________________ 
 
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 
služieb§ 9 ods. 9 ZVO    Podlimitná zákazka 

 
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: na adresu verejného obstarávateľa Detská fakultná nemocnica 
s poliklinikou, Limbová 1, 833 40 Bratislava 
 
3. Opis predmetu zákazky alebo nákupu (nákupov) – v prípade potreby podľa prílohy. 
 
Servis a oprava výťahov 
 
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať služby zabezpečenia servisu, opráv a údržby 28 ks výťahov (príloha č. 1) v správe 
Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (ďalej len ,,DFNsP“), vrátane odborných prehliadok a skúšok 
podľa vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a vyhlášky č. 398/2013 Z.z. výkonu dozorcu výťahov podľa STN 27 4002 a odstránenie 
havarijných stavov v nevyhnutnom rozsahu. Vykonávanie prác sa riadi právnymi predpismi a technickými normami 
platnými v SR, pokynmi výrobcu a servisným štandardom dodávateľa.  
Na každom výťahu DFNsP sa zaväzuje dodávateľ vykonávať nasledovné úkony (podľa STN EN 81-1+AC a vyhlášky č. 
154/2013 Z.z.): 

a) Servis-práce ako nastavovanie a opravy – pri odstraňovaní porúch vzniknutých bežnou prevádzkou, ktoré 
nevyžadujú výmenu komponentov (v servisných prácach sú zahrnuté len komponenty ako drobný spotrebný 
materiál do 3 EUR bez DPH, ostatný materiál nad 3 eurá s DPH je možné riešiť len osobitnou objednávkou). 
Bezplatne sa vymieňajú opotrebované komponenty, materiály, na ktoré sa vzťahuje záruka. Pravidelná 
preventívna údržba, pri ktorej sa zisťuje funkčnosť výťahu. Ďalej sa vykonávajú nastavenia, čistenia  zriadení,   
komponentov a šácht a odstraňujú sa závady zistené odbornou prehliadkou. 

b) Mazanie výťahu vo frekvencii 1 krát mesačne s materiálom. Mazanie sa vykonáva na vodítkach kabíny 
a protiváhach, šachtových dverách, kladkách, čapoch, kabínových dverách, zachytávačoch a spínačoch na 
kabíne. 

c) Odborné prehliadky vo frekvencii raz za 3 mesiace v zmysle STN EN 81-1+AC  a vyhlášky č. 154/2013 Z.z. 
d) Vyprostenie (nepretržite) 

Dodávateľ k uvedeným prácam dodáva súpis vykonaných prác, ktoré slúžia ako podklad k fakturácii. 
Dodávateľ zabezpečí príchod pracovníkov vrátane dopravy na opravu poruchy do jednej hodiny od jej nahlásenia pokiaľ 
bola nahlásená v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod. a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7:00 
hod. do 12:00 hod. 
Bežné prevádzkové poruchy podľa bodu a) budú odstraňované bezodkladne pri použití materiálu do 3 eur bez DPH. Pri 
opravách s použitím materiálu nad 3 eurá bez DPH dodávateľ oznámi cenu tejto opravy DFNsP do 24 hodín – rieši sa 
osobitnou objednávkou na základe rozhodnutia DFNsP. 
Dodávateľ sa zaväzuje viesť evidenciu v zmysle technických noriem a platnej legislatívy týkajúcej sa zdvíhacích 
zariadení a odborných prehliadok a skúšok. Uvedenú evidenciu predkladá objednávateľovi. 
DFNsP sa zaväzuje umožniť dodávateľovi prístup k výťahovému zariadeniu. 
Dodávateľ bude informovať DFNsP o všetkých zmenách, ktoré súvisia s výťahovým zariadením, najmä však: 

- Pri zistení nesprávnej funkcie výťahu 
- Pri vyradení výťahu z prevádzky 
- Po havárii výťahu 

Dodávateľ zodpovedá za odborné vykonanie prác. Na kvalitu vykonania konkrétnej opravy poskytuje pri splnení 
záručných podmienok záruku 24 mesiacov. Záruka zaniká pri poškodení z titulu vandalizmu, zásahu tretej osoby 
a živelnej pohromy. Pri škodách za ktoré zodpovedá dodávateľ, poskytne náhradu škody v plnom rozsahu. 
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Súhrn hodín podľa opisu predmetu zákazky dvomi zamestnancami  je v počte 83 hodín mesačne. 
 
Dodávateľa žiadame uviesť aj cenu za servis a opravu výťahov na 1 mesiac na základe horeuvedeného opisu 
predmetu zákazky. 
 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
50750000-7 Servis a oprava výťahov 

Hlavný slovník: ___________________ 
 
5. Množstvo alebo rozsah zákazky 
Podľa opisu predmetu zákazky 

______________________________________________________________________________ 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez DPH 

7 500€ bez DPH   
Hodnota: ____________________ 
 
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
                6 mesiacov - na základe objednávok zasielaných mesačne (181 dní) 
Obdobie: ______________________________________________________v dňoch (od zadania zákazky) 
 
8. Podmienky účasti 
Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu. 
Požaduje sa scan originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu. 
 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena alebo ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (ENP). V prípade ENP uviesť kritériá a spôsob ich 
vyhodnotenia. Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH. 
 
10. Použije sa elektronická aukcia 
Áno / Nie 
 
11.  Súťažné podklady 
Áno / Nie 
 
Ak áno podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
Dátum: _______________ 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk 

24.1.2014 do 10.00 hod. 
Dátum a čas: ______________________ 
 
13. Spôsob a miesto predkladania ponúk (elektronicky) 

krajcik@dfnsp.sk 
e-mail: ___________________________ 
 
v listinnej forme: Áno / Nie 
Prípustné 
 
14. Doplňujúce informácie 
Nie 
 

 
15. Dátum odoslania tejto výzvy 
21.1.2014 
 

 
 

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc. v. r.  
         riaditeľ DFNsP Bratislava 




