
Mesto Rožňava 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
 

 v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 
 
Číslo :  52/2014/Ka 
 

1. Predmet zákazky :  Odborná prehliadka a údržba zdvíhacích zariadení 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
              Mesto Rožňava 
 Šafárikova č. 29 
 048 01 Rožňava 

IČO: 00328758, DIČ: 2020937116 
             Kontakty: telefón: +421 58 7773256; 0918 792 949  

e-mail: maria.kardosova@roznava.sk  
Vo veciach technických:  Mgr. Mária Fábiánová   
Telefón : 058/7773 321, 0917 598 300 
e-mail: maria.fabianova@roznava.sk        
 

3. Opis predmetu zákazky: 
             Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby ,pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok   
              skúšky, vrátane revízií elektrickej časti zdvíhacích zariadení, podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009   
              Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s   
              technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú   
              technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 

Jedná sa o zdvihacie zariadenia v budove MsÚ,Radnice, bytových domov, materských škôl.  Budovy   
uvedené pod bodmi  1 – 6 sú obytné budovy s bytmi osobitného  určenia. Tieto byty  užívajú seniori 
prevažne  ťažko  mobilní a imobilní a na výťah sú bezprostredne odkázaní  ako aj  lekárska 
pohotovostná služba, ktorá je častokrát privolaná.  
 
Počet výťahov : 

 
              Výťah                          Typ 
1. Rožňava, Jovická 52 (12 b.j.)                Acl/A10/250 kg/4st 
2. Rožňava, Jovická 54 (12 b.j.)                                Acl/A10/250 kg/4st 
3. Rožňava, Jovická 56 (12 b.j.)                              Acl/A10/250 kg/4st 
4. Rožňava, Jovická 58 (12 b.j.)                              Acl/A10/250 kg/4st 
5. Rožňava, Jovická 60 (12 b.j.)                              Acl/A10/250 kg/4st 
6. Rožňava, Jovická 62 (12 b.j.)                              Acl/A10/250 kg/4st 
7. Rožňava,  Šafárikova 29 (MsÚ)                Acl/A10/320 kg/5st                                                            
8. Rožňava, Nám. baníkov 32 (Radnica)                 Acl/A10/500 kg/3st                                                                                                           
9. Rožňava, Vajanského  6 (MŠ)                 BMV/50/50kg/2st     - 2 ks 
10.Rožňava, Ernesta  Rótha  4 (MŠ)                BMV/100/100kg/2st - 1 ks   
11.Rožňava, Kyjevská  14 (MŠ)                 MB/100/100kg/2st    - 1 ks 
 
 
 
 



4. Rozsah servisnej činnosti:  
Základný servis /ZS 
- odborné prehliadky (revízie) 3 a 6 mesačné 
- opravy zistených závad (po prehliadkach a skúškach) 
- opravy porúch (odstraňovanie nahlásených porúch) 
- opravy v rámci preventívnej údržby  
- mazanie včítane mazacích prostriedkov 
- náhradné diely a materiál spotrebovaný v ZS  (všetky položky do ceny /ks:6,64 €   
- školenie nových dozorcov a riadičov (najviac 1x ročne) 
- cestovné náklady v ZS 
 
Prídavné činnosti k základného servisu /PČ 
- administratívne povinnosti výťahového technika a údržbu technickej dokumentácie  
- prehliadky v medziobdobí  
- činnosť „dozorca výťahu“ včítane týždenných prehliadok – okrem materských škôl 
- čistenie v termínoch revízií včítane materiálu (tech. benzín atď.) 
- cestovné v PČ 
 
Predmetom verejného obstarávanie nie je:  
- odborné a úradné skúšky 3 ročné a 6 ročné (zaťažkávacie + elektrorevízie) 
- opravy veľkého rozsahu: GO, SO, výmenu nosných orgánov a elektromotorov  
- netechnologické práce / stavebné, maliarske, sklenárske, zámočnícke atď. v súvislosti 

s predmetom  VO 
- špeciálne úpravy podľa žiadosti objednávateľa (zmeny pôvod. parametrov) 
- opravy po násilnom poškodení, odcudzení, neoprávnenom a neodbornom zásahu 

 
5.           Predpokladaný termín plnenia:   na dva roky od podpísania zmluvy 
6.           Lehota na predkladanie ponuky:  do 27.11.2014, do 11.00 h. 
7.           Predpokladaná cena predmetu zákazky a spôsob predloženia cenovej ponuky: 

Predpokladaná cena predmetu zákazky:  10 000,- € bez DPH 
V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:  
- cena predmetu zákazky bez DPH  

- DPH  

- Cena predmetu zákazky s DPH  
Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom 
cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. V predloženej 
cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, 
pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.  
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie 
o predpokladanej navrhovanej cene. 

 
Ponuku – návrh na plnenie kritérií žiadame doručiť  osobne alebo poštou na adresu:  
Mestský  úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava .  Obálku označte :  „ Revízia výťahov“-  
Neotvárať!    -   cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 
 

8 . Obsah ponuky  
Ponuka obsahuje:  
a) ponuku na celý predmet zákazky na formulári č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“ . 
 

9.           Kritérium hodnotenia:  cena 
               Pri vyhodnotení budú brané do úvahy aj  ostatné  požiadavky na predmet zákazky. 

 
 



10.         Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  
               Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet  zákazky. 

 
11.         Variantné riešenia: nepripúšťajú sa. 

 
12.         Podmienky účasti: 

 Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie: 
a) dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 

písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

b) ak je záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť „Potvrdenie o zapísaní do 
zoznamu podnikateľov“, 

c) doklad o odbornej spôsobilosti - osvedčenie odborného pracovníka zdvíhacích zariadení na 
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení zdvíhacích a 
elektrických  v zmysle zák. č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.. výťahov.  
 

                     Spôsob predloženia: verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie                     
              kópie dokladov . 
 
13.        Zákazka sa týka projektu /programu financovania z fondov EÚ: NIE 
 
14.        Vystavenie objednávky/objednávok  
              Verejný obstarávateľ  úspešným uchádzačom uzatvorí Zmluvu o dielo.  
 
15.  Obchodné podmienky  

a) práce budú objednané  verejným obstarávateľom  na základe čiastkových objednávok,  

b) uskutočnenie odborných prehliadok  v zmysle  vyhlášky a súvisiacich technických noriem,               
c) práce sa budú vykonávať v budovách, bytových domoch, materských školách v správe mesta 
Rožňava , podľa rozpisu ako je uvedené  v bode 3, 

d) na uskutočnenie odborných prehliadok na základe písomnej objednávky bude vystavená 
samostatná faktúra, na ktorom  oprávnený zástupca odberateľa  podpisom potvrdí prevzatie ,  

f) faktúru zasielať na adresu: Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava,  

g) prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa,  
h) záruka na práce a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem,  

i) splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je 30 dní od jej doručenia   
    verejnému obstarávateľovi.  
 

16.        Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 
              Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať minimálnym požiadavkám verejného   
   obstarávateľa, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie 

 
V Rožňave 18.11.2014 
  

 

 

 

 



Príloha č. 1 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 

 
Názov  zákazky:  Odborná prehliadka a údržba zdvíhacích zariadení  

P.č Typ zariadenia 

Počet  

zariade
ní 

ks 

Počet odb. 
prehliadok/ 
za 2 roky  

Cena za  

1 odb. 
prehliadku 
bez DPH 

Cena za  

1 odb. 
prehliadku 

s DPH 

Cena 
celkom 

bez DPH 

za 2 
roky 

Cena 
celkom 

 s DPH za 
2 roky 

1. Acl/A10/250 kg/4st 6 8     

2. Acl/A10/320 kg/5st 1 8     

3. Acl/A10/500 kg/3st 1 8     

4. BMV/50/50kg/2st      2 4     

5. BMV/100/100kg/2st 1 4     

6. MB/100/100kg/2st     1 4     

Cena celkom  za všetky zariadenia:    

Platca DPH   ÁNO / NIE ( nehodiace  sa preškrtnite) 
 

 Ostatné požiadavky   

1. Príchod na poruchu je do : min.  

2. 
Vyslobodzovanie osôb zaseknutých vo výťahu 
do: 

min.  

3. Nahlasovanie porúch  : -      nonstop A/N  

 

                                      -      cez pracovnú dobu  A/N  

                                      -      sviatky a víkendy A/N  

   

 
 
 
Obchodné meno uchádzača : ........................................................................ 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................... 
 
Tel. číslo: ............................................ 
 
IČO : .......................................... 
 
e-mail : .............................................. 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : ................................................. 
                meno, priezvisko 
                 
 
Dátum : .................................      


