
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Poliklinika Karlova Ves vykonáva prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa.

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, miesto plnenia:
Názov: Vykonanie OPaOS VTZ E – budova pavilónu dospelých vr. bleskozvodu 2020
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky VTZ elektrického – NN elektrickej inštalácie, v 
zmysle vyhl. MPSVaR 508/2009 a STN 33 1500 a aktívneho bleskozvodu v zmysle vyhl. MPSVaR 
508/2009 – pavilón dospelých, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava.

3 .Opis predmetu zákazky, podklady
Vykonanie OPaOS VTZ elektrického, v budove a na streche pavilónu dospelých – 6-podlažná budova 
v zmysle STN 33 1500 a vyhl. MPSVaR 508/2009 a bleskozvodu (aktívneho, test zachytávača dodá 
poliklinika) na streche, meranie zvodov pri budove - v zmysle vyhl. MPSVaR 508/2009 a dodanie 
a vypracovanie správy z vykonanej OPaOS v 2 rovnopisoch ako aj zaslanie správy v elektronickej 
podobe na pkv@netax.sk.

Podklady –protokoly o určení vonk. vplyvov (k nahliadnutiu pri obhliadke, odovzdanie kópií), správy 
z predchádzajúcej OPaOS (k nahliadnutiu pri obhliadke, zaslanie mailom v prípade požiadavky), časť 
pôvodnej projektovej dokumentácie-výkresy a nová projektová dokumentácia – k nahliadnutiu pri 
obhliadke.

Revízia sa vykonáva v priestoroch, z ktorých sú viaceré prenajaté. Čas vykonania je potrebné 
dohodnúť s nájomcom. Pokiaľ k dohode nedôjde, čas určí objednávateľ po dohode s 
dodávateľom.

Revízia sa vykonáva vo všetkých priestoroch okrem sociálnych zariadení a výleviek oproti 
výťahom (DO-S-1 až 6 až DO-4-1 až 6) a rozvodov v novej lekárni.
Súčasťou je označenie každého rozvádzača poradovým číslom, nálepkou s týmto číslom a údajom 
o termíne vykonanej revízie a o termíne nasledujúcej revízie.
Pri každej zistenej závade uviesť rozpor s príslušným ustanovením STN alebo iným predpisom.

Zistené závady musia byť očíslované, merajú sa aj parametre RCD, pri RCD sa uvádzajú časy v ms 
a rozdielové prúdy v mA.

Objednávateľ si vyhradzuje právo požiadať o opakované meranie (max. 5), pre overenie kvality 
realizovaných prác – revízie.

Doplňujúce požiadavky/informácie:

a) Obhliadka potrebná, kontaktná osoba Richard Žiška, mail: pkv@netax.sk, obhliadku je potrebné 
dohodnúť minimálne pracovný 1 deň vopred.

b) Ku správe priložiť fotokópiu dokladu o odbornej aktualizačnej príprave RT a 1. stranu kalibračného 
protokolu použitého revízneho prístroja

4. Predpokladaná hodnota:
Predpokladaná hodnota: 2 500,00 EUR bez DPH



5. Termín dodania :
vykonanie OPaOS do 31. 12. 2020
dodanie správy do 15. 01. 2021

6. Kritériu výberu
Rozhodujúcim kritériom je celková cena v EUR s DPH. Objednávka bude vystavená uchádzačovi, 
ktorý ponúkne najnižšiu cenu.

7. Cena, fakturácia a splatnosť:
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.
Splatnosť FA: 30 od doručenia FA. Faktúra sa doručuje spolu so všetkými správami z riadne 
vykonanej OPaOS a všetkými ostatnými dokladmi, kt. sú predmetom dodávky.

8. Termín a spôsob zaslania/doručenia CP:
Najneskôr do 30.11.2020, 9:00 hod,
na mailovú adresu: pkv@netax.sk, s predmetom „Vykonanie OPaOS VTZ E – budova pavilónu 
dospelých vr. bleskozvodu 2020“

V Bratislave, dňa 19.11.2020

Richard Žiška




