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Výzva na predkladanie ponúk

Poliklinika Karlova Ves (ďalej len „poliklinika“ príslušnom gramatickom tvare) vykonáva 
prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa pre zákazku podľa §117 Zadávanie zákaziek 
s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
IČO: 17336236
DIČ: 2020890432
IČ DPH: SK2020890432
Príspevková organizácia, zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj.

2. Názov zákazky, stručný popis:

Výmena rozvádzača a elektroinštalácie výťahu č. 2 Polikliniky Karlova Ves:
vypracovanie projektovej dokumentácie novej elektroinštalácie, demontáž pôvodnej 
elektroinštalácie vrátane rozvádzača a dodanie a montáž novej, vr. rozvádzača a vykonanie 
prehliadok a skúšok vyžadovaných právnymi a technickými predpismi SR

3. Kód CPV:

45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
50750000-7 - Opravy a údržba výťahov

4. Celková predpokladaná hodnota zákazky: 

8 960,50 € bez DPH

4. Miesto plnenia:

Poliklinika Karlova Ves - Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava, pavilón dospelých.

5. Obhliadka miesta plnenia:

Miesto obhliadky: Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Richard Žiška
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Tel. č.: 0905 299 831
E-mail: pkv@netax.sk

6. Podrobný opis predmetu zákazky, ďalšie požiadavky:

- vypracovanie projektovej dokumentácie novej elektroinštalácie na základe vykonanej obhliadky pre 
rozsah prác a dodávok popísaných nižšie pre výťah č. 2 v budove polikliniky, nosnosť výťahu 500 kg, 
rýchlosť 0,7 m/s, počet staníc 6
- demontáž pôvodnej elektroinštálácie - všetky vodiče (silové, dátové), snímače, spínače, privolávače 
na všetkých poschodiach, kabínový ovládač, bez zmeny zostáva výťahový stroj a osvetlenie kabíny
- dodanie a zapojenie nového výťahového rozvádzača s frekvenčným meničom, s mikroprocesorom, 
pre max. výkon 6 kW, napájaný z prívodu v strojovni výťahov, s podružným elektromerom
- dodané riešenie musí umožňovať budúcu výmenu výťahového stroja s výkonom max. 6 kW bez 
potreby rekonštrukcie rozvádzača, pre výťahové stroje bežne dostupné na SK trhu
- dodanie a inštalácie vodičov (kabeláže) medzi prívodom do strojovne výťahov a rozvádzačom, 
výťahovým strojom a rozvádzačom, medzi všetkými ovládačmi, snímačmi a spínačmi a rozvádzačom, 
medzi všetkými privolávačmi a rozvádzačom, medzi kabínovým ovládačom a osvetlením kabíny 
a rozvádzačom, dodanie a montáž magnetov pre magnetické snímače
- ďalšie funkcie: revízna jazda
- ovládač v šachte
- dodanie a zapojenie ochrany proti preťaženiu - snímač na lane, indikácia preťaženia (vizuálne aj 
akusticky) v kabíne
- v kabíne indikácia smeru jazdy, zvolených poschodí, panel antivandal, s Brailovým písmom
- na všetkých poschodia antivandal privolávače s Brailovým písmom, s indikáciou polohy kabíny, 
smeru jazdy, otvorených dverí kabíny a poschodia, na kt. sú otvorené dvere kabíny.
- okrem suterénu a 4. poschodia privolávanie kabíny dvoma tlačidlami – podľa požiadavky smeru 
jazdy
- vykonanie prehliadok a skúšok vyžadovaných právnymi a technickými predpismi SR, dodanie správ 
z týchto prehliadok a skúšok
- vypracovanie a dodanie návodu na používanie
- záručná doba – 60 mesiacov, na celý predmet zákazky, nesmie byť podmienená servisom výťahu 
dodávateľom predmetu tejto zákazky

Uchádzač predloží/doručí spolu s cenovou ponukou čestné vyhlásenie štatutára, že uchádzač 
je oprávnený realizovať zákazku – ktorej predmetom sú práce na vyhradených technických 
zariadenia podľa tejto výzvy.

Vybraný uchádzač najneskôr do 3 pracovných dní od mailovej výzvy predloží overené 
doklady preukazujúce oprávnenie realizovať zákazku – ktorej predmetom sú práce na 
vyhradených technických zariadenia podľa tejto výzvy. V prípade, že uvedené činnosti má 
vybraný uchádzač zapísané v Obchodnom registri SR alebo Živnostenskom registri SR, nie je 
potrebné doklady predkladať.

7. Osobné postavenie

Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich 
splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. 
e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo 
"zákon" v príslušnom gramatickom tvare).

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO 
je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu 
hospodárskych subjektov.

V súlade s § 32 ods.3 zákona o VO nie je uchádzač (so sídlom v SR) povinný predkladať 
doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. 
e) a f) zákona o VO. Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
a f) zákona o VO bude overovaná verejným obstarávateľom z informačných systémov 
verejnej správy, resp. z informačných systémov Úradu pre verejné obstarávanie.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 
sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za 
každého člena skupiny osobitne.

Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje 
člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie 
dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o 
VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. f) tohto zákona.

8. Termín dodania:

Začiatok realizácie - do 8 týždňov od vystavenia objednávky.
Ukončenie realizácie – do 3 týždňov od začiatku realizácie.

9. Cena, fakturácia a úhrada:

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v mene euro a podľa zákona č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov špecifikovaná ako maximálna, ktorá zahŕňa všetky 
náklady spojené s predmetom zákazky.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Úhrada – po odovzdaní a prevzatí diala bez vád, na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 
30 kalendárnych dní
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10. Termín a spôsob zaslania/doručenia CP, termín vyhodnotenia:

Doručenie CP: najneskôr do 09.06.2020, 09:00 hod.
a) na mailovú adresu: pkv@netax.sk, s predmetom „CP Vytah2-elektroinstalacia“ (bez 
diakritiky)
alebo
b) poštou, prípadne osobne - v zalepenej obálke s nápisom „CP Výťah2-elektroinštalácia–
NEOTVÁRAŤ“. 

Zaslaním ponuky uchádzač súhlasí s nahliadnutím iného uchádzača, kt. doručil svoju ponuku 
osobne alebo poštou, do jeho cenovej ponuky - iba časť cena.

Otváranie ponúk je verejné. Termín otvorenia ponúk je: 09.06.2020 o 9:15, miesto: 
riaditeľstvo polikliniky.

11. Kritériu výberu:

Rozhodujúcim kritériom je cena. Objednávka bude vystavená uchádzačovi, ktorý splní 
požiadavky prieskumu (predloží platnú CP) a zároveň ponúkne najnižšiu cenu (pri platcoch 
DPH do porovnania vstupuje cena s DPH).
Poliklinika si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho dodávateľa v prípade, že bude 
predložená iba 1 platná CP.

V Bratislave, dňa 25.05.2020

Richard Žiška




