
Výmena výťahového stroja výťahu č. 2 Polikliniky Karlova Ves

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 výťahového stroja výťahu č. 2 Polikliniky Karlova Ves
vypracovanie dokumentácie v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi SR, 
demontáž pôvodného stroja a jeho likvidácia, dodanie a montáž nového stroja, dodanie 
informácií potrebných pre dodávateľa rozvádzača, do 5 prac. dní od vystavenia objednávky. 
Predmet zákazky bude považovaný za riadne dodaný až po úspešnom vykonaní opakovanej 
úradnej skúšky (zabezpečí poliklinika).

3. Kód CPV:

50750000-7 - Opravy a údržba výťahov

4. Celková predpokladaná hodnota zákazky: 

7 670,00 € bez DPH

4. Miesto plnenia:

Poliklinika Karlova Ves - Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava, pavilón dospelých.
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5. Obhliadka miesta plnenia:

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

6. Podrobný opis predmetu zákazky, ďalšie požiadavky:

- vypracovanie dokumentácie na základe vykonanej obhliadky a predloženej existujúcej dokumentácie
- parametre výťahu: lôžkový, nosnosť výťahu 500 kg, rýchlosť 0,7 m/s, počet staníc 6
- dodanie informácií potrebných pre dodávateľa výťahového rozvádzača, do 5 prac. dní od vystavenia 
objednávky
- odpojenie výťahového stroja od elektrickej inštalácie, demontáž pôvodného výťahového stroja a jeho 
likvidácia
- dodanie a montáž nového výťahového stroja s príslušenstvom:

- výkon motora 3 – 4 kW,
- pohon - bezprevodový s trojfázovým synchrónnym motorom a s integrovaným poškriabaniu

odolným trakčným kotúčom. Elektromagnetická dvojčeľusťová brzda sa ticho aktivuje pomocou cievky
a samotnej brzdnej plochy sú vyrobené z bezazbestového materiálu. Pre prípad núdzového 
vyslobodenia je pohon vybavený ručne ovládaným mechanizmom, ktorý slúži na uvoľnenie brzdy. 
Počet jázd za hodinu: 180.
- dodávka zahŕňa všetky nevyhnutné súčasti, kt. je potrebné dodať a/alebo vymeniť po demontáži 
pôvodného výťahového stroja, aby na spustenie výťahu bolo potrebné už iba pripojenie na nový 
výťahový rozvádzač
- vypracovanie a dodanie návodu na používanie/údržbu
- záručná doba – 60 mesiacov, na celý predmet zákazky, nesmie byť podmienená servisom výťahu 
dodávateľom predmetu tejto zákazky
- dodanie informácií potrebných pre dodávateľa rozvádzača, do 5 prac. dní od vystavenia objednávky.

Predmet zákazky bude považovaný za riadne dodaný až po úspešnom vykonaní opakovanej 
úradnej skúšky (zabezpečí poliklinika).

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
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 (výpis z orsk.sk alebo zrsr.sk),  resp. z informačných systémov Úradu
pre verejné obstarávanie.
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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 4 týždňov od vystavenia objednávky.
Ukončenie realizácie – do 1 týždňa 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

10. Termín a spôsob zaslania/doručenia CP, termín vyhodnotenia:

Doručenie CP: najneskôr do 06.08.2020, 09:00 hod.
a) na mailovú adresu: pkv@netax.sk, s predmetom „CP Vytah2-vytahovy stroj“ (bez 
diakritiky)
alebo
b) poštou, prípadne osobne - v zalepenej obálke s nápisom „CP Výťah2- výťahový stroj – 
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: 06.08.2020 o 9:15, miesto: 
riaditeľstvo polikliniky.
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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 28.07.2020

Richard Žiška
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