
Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343 Z.z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK

podľa § 117 č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon)

Číslo zákazky : 58/2019/Ka

Názov zákazky : Zabezpečenie  odborných prehliadok  vyhradených technických
zariadení – výťahov

Druh zákazky : Zákazka na poskytnutie služieb

Kód CPV : 71632000-7 

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Kontaktná osoba pre VO : Mária Kardošová Tel.:  058/77 73 256; mobil :  0918 792 949
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk  

Kontaktné osoby vo veciach  technických : 
Mária Fabiánová,  Ján Lázár

Tel.:  058/77 73 321; mobil :  0917 598 300
maria.fabianova@roznava.sk
Tel.:  058/77 73 287; mobil:  0918 792 937
e-mail : jan.lazar@roznava.sk 

II.  Opis

II.1. Miesto dodania alebo  uskutočnenia  stavebných prác/poskytnutia
služby:

Budovy v správe mesta Rožňava

II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1  Predmetom zákazky je vykonávanie pravidelných 3-mesačných a 6-mesačných odborných prehliadok
vyhradených  technických  zariadení  zdvíhacích  -  výťahov  podľa  príslušných  Slovenských  technických
noriem,  najmä STN  27  4002  EN  81-1-2  a  vyhlášky  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  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  v  počte  13 ks  výťahov  v  objektoch v
správe mesta Rožňava.
2.2  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 často krát privolaná. (Výťahom sa rozumie technologická časť bez stavby
(konštrukcie) šachty a strojovne, pričom elektroinštalácia začína „Hlavným vypínačom výťahu“., ktoré sa
nachádzajú v obytných budovách.)

2.3 Počet výťahov :

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

 2. 4 V rámci odborných prehliadok vykonávaných podľa revíznej knihy výťahov sú uskutočňované najmä 
kontroly: 

 strojovní, 
 šácht, nástupných staníc a kabín, 
 vodiacich kladiek, 
 vodítok kabín a vyvažovacích závaží, 
 nosných prostriedkov a obmedzovačov rýchlosti, 
 záves kabín a vodiacich čeľustí. 

Súčasťou vykonania odborných prehliadok je aj mazanie výťahov vrátane dodania potrebných mazív a 
olejov podľa mazacích plánov výrobcu.

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 
 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
 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 

II.3.  Obhliadka miesta plnenia: 
Verejný obstarávateľ za účelom overenia si a získania potrebných informácií nevyhnutných na prípravu a
spracovanie ponuky odporúča záujemcom vykonať obhliadku miest poskytnutia predmetu zákazky. 
Verejný obstarávateľ organizuje obhliadku: 
Konkrétny  termín  obhliadky  (dátum  a  čas)  si  záujemca  dohodne  u  osoby  verejného  obstarávateľa
elektronicky na adrese: uvedené v bode I predmetnej výzvy, alebo telefonicky na tel. číslo: 0917 598 300
; 0918 792 937.  Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť minimálne 1 pracovný deň vopred. 
Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 

II.4. Požadovaná lehota resp. trvanie zmluvy : od 01.01.2020 do 31.12.2023

II.5.  Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE
Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE

II.6.  Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk.
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II.7.  Jazyk,  v ktorom  možno  predložiť
ponuky : 

Štátny  jazyk,  slovenský  jazyk.  Ak  je  doklad  alebo  dokument
vyhotovený  v  cudzom  jazyku,  predkladá  sa  spolu  s  jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky,
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

II.8.  Mena a ceny uvádzané v ponuke: Uchádzač  urči  cenu v ponuke v € bez DPH a vrátane DPH.  V
prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej
ponuke.

II.9.   Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania :
 9.1 Predmet zákazky bude financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa a z fondu opráv /byty/. 
S úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok. 
9.2  Platobné  podmienky sú  uvedené  v návrhu  Zmluvy  o  vykonaní  odborných  prehliadok  a odborných
skúšok. Návrh Zmluvy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.
Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. 
9.3 Splatnosť  faktúry  je 30 dní  od jej  preukázateľného doručenia  verejnému obstarávateľovi.  Platobná
povinnosť  verejného  obstarávateľa  sa  považuje  za  splnenú  v  deň,  keď  bude  z  jeho  bankového  účtu
poukázaná  príslušná  platba  na  účet  úspešného  uchádzača.  Faktúra  musí  obsahovať  všetky  náležitosti
daňového  dokladu  v  zmysle  zákona  č.  222/2004  Z.  z.  o  dani  z  pridanej  hodnoty  v  znení  neskorších
predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke
vecnej  či  formálnej  správne vystavená,  bude vrátená na doplnenie alebo prepracovanie  a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry. 
9.4 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

III.  Administratívne informácie

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov : Neuplatňuje  sa,  všetky potrebné informácie  sú
uvedené v tejto výzve

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa :  06.12.2019 do  10:00 hod. 

III.4.  Miesto a spôsob predloženia ponuky:
4.1  Uchádzač  predloží  ponuku  v uzavretom  obale  osobne  alebo  prostredníctvom  poštovej  zásielky  na
adresu uvedenú v bode I.  tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci  je termín doručenia
ponuky verejnému obstarávateľovi.  Obal musí byť označený menom a      adresou verejného obstarávateľa,  
menom  a      adresou  uchádzača,  nápisom  NEOTVÁRAŤ!  a      heslom „ Revízia zdvíhacích zariadení  “.
4.2 Súčasťou ponuky musí byť ponukový list s  uvedením ceny za  zákazku, doklady a dokumenty podľa
bodu IV.
Verejný  obstarávateľ  požaduje  od  uchádzačov,  aby  svoje    cenové   ponuky  predkladali na tlačive, ktorá  
je  pripojená  k      Výzve  na  predmetnú  zákazku  .   (Príloha č. 1,2)  
Ponuky  predložené  na  iných  tlačivách  nebudú  akceptované,  a     budú  zo  súťaže  vylúčené!!  
4.3  Súčasťou ponuky musí byť :
 4.3.1.  Ponukový  list uchádzača ( príloha č. 1, 2 výzvy ),  kde  budú  uvedené  Identifikačné údaje uchádzača  –
obchodné    meno,   adresa    sídla   uchádzača,   meno   a   priezvisko   štatutárneho  orgánu    resp.  osoby
oprávnenej  konať   za  uchádzača,  IČO,   IČ DPH. 
Čestné prehlásenie uchádzača ( Príloha č. 3 )
Návrh zmluvy (Príloha č. 4). 
Doklady   musia  byť  odtlačené pečiatkou a podpisom  štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za
uchádzača.
III.5.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  rok 2020 - 2023

III.6.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 15 000,00   €        
                  

PHZ zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky a  to : náklady na dodanie tovaru, uskutočnenia
stavebných prác, poskytnutie služby, dopravu a ostatné režijné náklady.       
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IV.  Podmienky účasti  

IV.1.  Podmienky  účasti  týkajúce  sa
osobného postavenia : 

Výpis z obchodného registra  alebo  potvrdenie o zapísaní do
zoznamu podnikateľov  alebo  živnostenské oprávnenie  alebo
aktuálny  výpis  zo  živnostenského  registra  s  uvedením
požadovanej činnosti k predmetu zákazky . (fotokópia)

IV.2. Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa

IV.3.  Technická  alebo  odborná
spôsobilosť :   

Osvedčenie  revízneho  technika  na  zdvíhacie  zariadenia  -
výťahy. (fotokópia)

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 
Uchádzač  musí  predložiť  Návrh  na  plnenie  kritérií,  t.j.  vyplnenú  prílohu  č.  1  tejto  výzvy  a  Cenník
pravidelných  odborných  prehliadok  a  mazania  pri  odborných  prehliadkach,  t.j.  vyplnenú  prílohu  č.  2
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

V.2.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný  obstarávateľ  zostaví  poradie  platných  ponúk,  do  úvahy  bude  braná  cena  s DPH  a   ostatné
požiadavky  na  predmet  zákazky.  Ak  sa  do  vyhodnocovania  dostane  iba  jedna  ponuka,  poradie  sa
nestanovuje.  Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti
uvedené vo výzve. 

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva 

VI.2. Ostatné  podmienky :
a) uskutočnenie odborných prehliadok  v zmysle  vyhlášky a súvisiacich technických noriem,              
b) práce sa budú vykonávať v budovách MsÚ, bytových domoch, materských školách v správe mesta

Rožňava ,   podľa rozpisu ako je uvedené  v bode II. ods. 2.3, 
c) faktúru zasielať na adresu: Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava, 
d) prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, 
e) záruka na práce a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem. 

VII. Doplňujúce informácie

VII.1.  Ďalšie informácie :
1.1  Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  žiadnu  ponuku a zrušiť  tento postup verejného
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho
inak neprijateľné.

1.2 Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    písomne  t. j.
e-mailom.   Verejný   obstarávateľ   určil   na   komunikáciu    e-mailovú     adresu
verejneobstaravanie@roznava.sk .  Cez  uvedenú  adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi
verejným  obstarávateľom  a  uchádzačmi ( žiadosti  o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).  
1.3  Verejný  obstarávateľ  aj  uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie o  doručení
každej    e-mailovej   korešpondencie (správy).  Potvrdenie  prostredníctvom e-mailu   o       doručení   bude  
považované  za  preukázanie doručenia.  
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