Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
k zákazke
„ Nákup a montáž technológie – lôžkového výťahu 1 ks “

vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verejný obstarávateľ:
Úradný názov: Senior dom Svida
IČO: 00696323
Poštová adresa: SNP 4, Svidník
PSČ: 089 01
Mesto/obec: Svidník
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): SNP 4, 089 01 Svidník
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Michalko, vedúci ekonomiky a vnútornej prevádzky
Telefón: 054/ 788 2142
E-mail: riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http:// svida.sk/new/
Predmet zákazky
1. Názov zákazky a kód CPV:
„ Nákup a montáž technológie – lôžkového výťahu 1 ks “
45313100 - 5 Inštalovanie výťahov, 45000000 – 7 Stavebné práce
2. Druh zákazky a miesto dodania predmetu zákazky:
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Miesto dodania predmetu zákazky: Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník.
3. Opis predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou,
predmetom ktorej je komplexná výmena výťahu za nový vrátane súvisiacich prác.
Na základe odborného posudku o technickom stave existujúceho výťahu vypracovaného odborným
revíznym technikom je doporučená výmena tohto výťahu a jeho strojového vybavenia a oprava
poškodených častí výťahovej šachty. Uvedené zdvíhacie zariadenie je tohto času ešte v prevádzke a

pravidelne kontrolované oprávneným technikom, aby sa zachovala jeho bezpečná prevádzka.
Základné technické parametre pôvodného výťahu:
Typ:

lôžkový výťah, zdvíhacie zariadenie skupiny A, písm. c1

Typové označenie:

A1L

Výrobné číslo:

4180 0071

Rok výroby a výrobca: 1990, TRA Břeclav, ČR
Predmetom zákazky je komplexná výmena vyššie spomínaného výťahového zariadenia
nachádzajúceho sa v Senior dome Svida za nové vrátane výťahového stroja a vodiacich častí podľa
príslušných platných právnych predpisov a noriem.
Predmetom zákazky je najmä:
- zameranie jestvujúceho stavu,
- demontáž a likvidácia existujúceho výťahu,
- dodávka a montáž nového výťahu do existujúcej výťahovej šachty vrátane dopravy na miesto
dodania,
- stavebné práce v rozsahu potrebnom k realizácii predmetu zákazky, t. j. oprava strojovne –
vysprávky, finálne nátery, nové uzamknutie, doplnené osvetlenie a oprava výťahovej šachty –
vyspravenie dna šachty, protiprašný náter, murárske práce, výmena elektroinštalácie vo výťahovej
šachte, nové osvetlenie a i.,
- komplexné stavebné a montážne práce vrátane realizácie a revízie elektrickej prípojky k výťahu a
kompletnej elektroinštalácie,
- dokumentácia podľa STN EN 81-20 vrátane certifikátu a prehlásenia o zhode na nový výrobok
(podľa EU, značka C E), odovzdanie knihy výťahu, revíznych správ, dokladu o ekologickej
likvidácii odpadu, a i.,
- všetky štítky a návody na obsluhu,
- zaistenie všetkých nevyhnutných posudkov a odborných stanovísk (podkladov zodpovedajúcim
požiadavkám Technickej inšpekcie pri schvaľovaní vyhradeného technického zariadenia do
trvalej prevádzky, apod.)
- skúška po montáži, úradná skúška
- odskúšanie zariadenia a zaškolenie obsluhy.
3.1. Špecifikácia výťahu
Všeobecné požiadavky:
 Výťah musí spĺňať všetky podmienky platných STN noriem (STN EN 81-20) a predpisov.
 Prívod elektrického prúdu zo zdroja v zariadení podľa platných noriem a predpisov.

Požadované technické parametre:
Typ výťahu:

osobný, lanový

Technická nosnosť:

min. 630 kg (cca 8 osôb)

Menovitá prepravná rýchlosť:

do 1m/s

Počet staníc:

4/4

Šachta:

š. 1500 mm x hl. 2250 mm betónová

Kabína výťahu:

š. 1050 mm x hl. 2050 mm x v. 2100 mm

Hlava šachty:

3800 mm

Zdvih:

10,05 m

Riadenie:

mikroprocesorové, zberné smerom zhora nadol

Pohon:

pohon výťahu umiestnený v pôvodnej strojovni, lanový, výťahový
stroj riadený frekvenčne s plynulým rozjazdom a dojazdom výťahu
do stanice, brzda, rošt pod stroj s odpružením

Rozvádzač:

mikroprocesorový s frekvenčným riadením, inštalovaný núdzovýzdroj
k dojazdu kabíny do najbližšej nižšej stanice v prípade technickej
poruchy, resp. výpadku el. energie

Nosné prostriedky:

lano cca 6 ø 10 mm

Konzoly a vodítka:

nové vodítka protiváhy, kotvenie chemické, protiváha oceľová
rozoberateľná, mazacie krabice, kryt protiváhy v priehlbni

Rám kabíny:

trakčný rám 1: 1 s obojsmernými zachytávačmi

Kazeta do kabíny, ovl. panel: nerezové vyhotovenie, tlačidlá s potvrdenou voľbou, LCD display,
znova otvorenie a zatvorenie dverí, núdzové osvetlenie, vybavený
núdzovou signalizáciou- zvonček s núdzovým volaním, vybavený
signalizáciou preťaženia kabíny, ukazovateľ polohy kabíny so
smerovými šípkami, tlačidlo dodatočného otvárania a zatvárania
dverí
Kabína výťahu:

nepriechodná a výhradne len s 1 vstupom, kabínové dvere dvojdelné
automatické teleskopické RAL, podlahová krytina protišmyková,
osvetlenie kabíny LED, madlo nerez, zrkadlo min. na ½ zadnej steny,
ventilátor v kabíne, gong, sedačka v kabíne, obojsmerné zachytávače,
skrinka revíznej jazdy v kabíne, váženie kabíny tenzometrické,
mazacie krabice, okopová lišta musí byť minimálne nerezová a po
celom obvode

Privolávač v stanici:

nerezové vyhotovenie, potvrdená voľba ,v prízemí LCD display,
ukazovateľ polohy so smerovými šípkami, v staniciach polohová
signalizácia

Hlavný vypínač:

25/4 pol. vypínač, 16/10 A istič

El. inštalácia výťahu:

nová s vodičmi Cu, ploché vlečné káble po sériovej linke plastové
žľaby 40 x 40 x 200

Šachtové dvere:

automatické teleskopické, požiarna odolnosť

Výťahová šachta:

obmedzovač rýchlosti vrátane závažia, lanko OR cca 6,3 mm,
osvetlenie šachty, zásuvka 230V, STOP tlačidlo, nárazníky E1 pod
kabínu a protiváhu, rebrík do šachty

Dorozumievacie zariadenia: GSM systém pre riešenie nepredvídateľných technických problémov
Cenová ponuka bude predložená v zmysle prílohy k tejto výzve. Verejný obstarávateľ umožňuje
úpravu a doplnenie jednotlivých položiek obsiahnutých v prílohe k tejto výzve na základe vlastného
uváženia uchádzača a vykonania obhliadky dotknutého objektu, avšak musí byť zachovaná podstata
rozpočtovaných položiek a výťah musí spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vyššie.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom o predmet zákazky vykonať fyzickú obhliadku
objektu v lehote na predkladanie ponúk, za účelom riadneho oboznámenia sa so skutočným
stavom objektu a vykonania vlastného zamerania tak, aby bolo možné zo strany uchádzača
predložiť presne definovanú cenovú ponuku. V prípade záujmu sa vopred ohláste u Mgr.
Michalka, vedúceho ekonomiky a vnútornej prevádzky na tel. č. 054/788 2142 alebo na e-mailovej
adrese riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk
4. Celkový rozsah: Odovzdanie hotového diela zhotoveného podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa.
5. Predpokladaná hodnota zákazky: ≤ 40.904 EUR s DPH
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH predstavuje maximálnu výšku zdrojov verejného
obstarávateľa. V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo neprijať ju. Celková cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých
nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.
6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom v súlade s
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.
K podpisu zmluvy dôjde v lehote do 10. 07. 2018, realizácia zákazky v mesiacoch júl –
november 2018, z toho realizácia montážnych prác, resp. inštalácia výťahu max. 20 dní.

7. Podmienky účasti, obsah ponuky a spôsob určenia ceny
7.1. Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu,
obsahu, kvalite, za podmienok uvedených v tejto výzve a nie je prípustné rozdelenie predmetu
zákazky. Predložená cenová ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí
obsahovať:
a) identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, telefón, e-mail a i.),
b) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky, a to buď originál alebo fotokópiu,
c) zoznam prác, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúce
roky (min. 3 práce),
d) uchádzač v ponuke uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom,
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, t. j. predloží doklad resp. kópiu o
prípadnom zabezpečení subdodávky,
e) cenovú ponuku, v ktorej uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu za celý predmet zákazky uvedie v
zložení:
- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez + DPH,
- výška DPH v EUR( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
7.2. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho
ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je
číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená
verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5
– vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).
7.3. Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.
18/1996 Z. z . o cenách v znení neskorších predpisov a musí byť cenou konečnou za celý predmet
obstarávania vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.
7.4. Prijatá cena je záväzná, stanovená v súlade s ponukou uchádzača vo verejnom obstarávaní a
pevná počas trvania zmluvy. Pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie diela.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní
podmienky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, náležitosti ponuky a bude mať
najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania, t. j. že jediným kritériom na vyhodnotenie
ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania.
9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 11. 06. 2018 o 15.00 hod..
Ponuky spolu s dokladmi požadovanými pre splnenie podmienok účasti musia byť doručené
v zalepenej obálke s označením odosielateľa a adresáta s heslom:
„Výťah“ a s nápisom „Neotvárať“.
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín
verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk na adresu:
Senior dom Svida, SNP 4, 08901 Svidník, Slovenská republika
Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:
Pondelok – Piatok od 07.00 hod – 15.00 hod.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne,
je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky. V momente uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí
odovzdanie na prepravu a pod.).
10. Podmienky vyhodnotenia ponúk
10.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné dňa 12. 06. 2018 o 09.00 hod.. Uchádzači budú
informovaní o výsledku vyhodnotenia.
10.2 Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných
uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.
11. Ďalšie informácie
11.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 10. 07. 2018
11.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
11.3 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet
zákazky.

11.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak ani
jeden uchádzač nesplní podmienky účasti vo VO, ak nedostane ani jednu ponuku, ak sa zmenia
okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie alebo ak verejnému obstarávateľovi nebudú
pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky.

Za správnosť zodpovedá: Mgr. Monika Kosťová

Vo Svidníku, dňa 29. 05. 2018

...........................................
Mgr. Michal Michalko
poverený vedením Senior domu Svida

Príloha
Špecifikácia predmetu obstarávania

Príloha –Špecifikácia predmetu obstarávania

Výkaz výmer
Stavba: Výmena výťahu
Objekt: Ubytovacia budova
Miesto: Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník

Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

P
Č

Typ

Kód

Popis

MJ

Mn

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1

K

1.1

Vysprávky a finálne nátery strojovne

ks

1,0

2

K

2.1

ks

1,0

3

K

3.1

Vyhotovenie nového uzamknutia strojovne
v zmysle STN EN 81-1
Doplnené osvetlenie strojovne

ks

1,0

4

K

4.1

ks

1,0

5
6
7

K
K
K

5.1
6.1
7.1

Rozbitie betónovej protiváhy a dosadov v
priehlbni šachty
Vyspravenie dna šachty - protiprašný náter
Murárske práce
Ekologická likvidácia stavebnej sute

ks
ks

ks

1,0
1,0
1,0

hod

1,0

ks

1,0

ks
ks
ks

1,0
1,0
1,0

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,0
1,0

ks

1,0

95-M – Revízie
8

K

950105 Odborná prehliadka prívodu elektrického
110
prúdu

M - Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr. zariad. sklad. zar. a váh
9

K

1

10
11
12

K
K
K

2
3
4

13
14
15
17
18
19
20

K
K
K
K
K
K
K

5
6
7
8
9
10
11

21

K

12

Výmena pôvodného rozvádzača za
mikroprocesorový, doplnenie frekvenčného
meniča
Kompletná výmena elektroinštalácie vo
výťahovej šachte
Výmena závesných káblov
Nové osvetlenie výťahovej šachty
Nová polohová signalizácia, elektronický
display v nástupnej stanici
Výmena pôvodného pohonu
Doplnenie novej dvojčinnej brzdy
Doplnenie rámu pod strojom

Výmena nosných prostriedkov
Výmena pôvod. šacht. dverí
Dodanie nového rámu kabíny s
obojsmernými zachytávačmi

Revízna jazda

Cena v
EUR
bez DPH

Cena v
EUR
bez DPH

Cena
v EUR s
DP

22
23
24
25

K
K
K
K

13
14
15
16

Nové vodítka kabíny
Váženie na vyhodnotenie preťaženia
Dvojdielné automatické kabínové dvere

26
27
28
29

M
M
M
M

17
18
19
20

Nové zrkadlo na 1/2 zadnej steny kabíny
Nové nerez madlo pod zrkadlom kabíny
Nový komunikátor - GSM brána

30

M

21

Nová protišmyková podlaha kvality ALTRO
Kabínové ovládacie tablo (tlačidlá
antivandal, digitálny ukazovateľ polohy,
ukazovateľ smeru jazdy, tlačidlo zvonček,
signalizácia preťaženia)

31
32
33
34
35
36
37
38

M
M
M
M
M
M
M
K

22
23
24
25
26
27
28
29

Nové dosady kabíny a protiváhy
Nový rebrík do priehlbne
Nové tlačidlo "STOP" , zásuvka 220V
Nové závažie omedzovača rýchlosti
Nová protiváha
Nové vodítka protiváhy
Montáž nového výťahu
Demontáž pôvodného výťahu

39

K

30

Odskúšanie zariadenia a zaškolenie obsluhy
a dozorcov výťahu

LED osvetlenie kabíny, núdzovým
osvetlením

ks
ks
ks
ks

1,0
1,0
1,0
1,0

ks
ks
ks
ks

1,0
1,0
1,0
1,0

ks

1,0

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Cena celkom bez DPH
DPH 20 %
Cena celkom s DPH

