
Výzva  

na predloženie cenovej ponuky na zhotovenie diela, podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s názvom 

zákazky 
„Generálna oprava výťahu typu Bubnový nákladný výťah MBV-100/0,36m/s“ 

 
 
 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie : Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha    
IČO :   00691887 
DIČ:    2020741734 
Sídlo organizácie : Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie 053 04  
Internetová adresa : www.dssspp.sk 

Kontaktné miesto: 
Spišské Podhradie, Hviezdoslavova 1 
Kontaktná osoba:  Neviďánska Alena 
Telefón : 0915 956 192 
e-mail: dssvoesk@gmail.com 
 

 
1. Názov zákazky:  

„Generálna oprava výťahu typu Bubnový nákladný výťah MBV-100/0,36m/s“ 
Slovník obstarávania (CPV):  42416100-6 Výťahy 
     42418000-9 zdvižné, nakladacie a vykladacie mechanizmy 
     45313000-5 Inštalovanie výťahov 
     45300000-0 Stavebno-inštalačné práce 
Hlavný slovník hlavný predmet : Výťahy 
Doplňujúce predmety :   
 

2. Opis zákazky:  
Predmetom zadávania zákazky s názvom „Generálna oprava výťahu typu Bubnový nákladný výťah 
MBV-100/0,36m/“ 
Výmena kabíny (nerez) s predelením 
Výmena výťahových dverí 
Výmena rozvádzača 
Výmena el. inštalácie + snímače + prem. Spínače 
Výmena lana 
Výmena ovládacích tlačítok 
Oprava stroja 
Inštalácia osvetlenia šachty 
Demontáž, montáž 
Revízna skúška výťahu 
Úradná skúška s inšpektorom TI 
Cena je vrátane dopravy  
Požaduje sa záruka minimálne 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa uvedenia prevádzky. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky v eur,  
Hodnota: 8.378,40€  
Bez DPH 6.982€ 
 
 



3. Miesto dodania dodania a lehota pre skončenie zákazky:   
DSS sv. Jána z Boha , Spišské Podhradie, okres Levoča, kraj Prešovský 
Dodacia doba: 8 – 10 týždňov od ukončenia verejného obstarávania 
  
 

4. Rozsah predmetu zákazky.  
1ks 

5. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti: Nie, 
  
6. Možnosť predloženia variantných riešení:  Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na 

dodávku celého predmetu zákazky bez jeho delenia a bez variantných riešení. Uchádzač musí mať 
oprávnenie na dodanie a zrealizovanie predmetu zákazky.    

         
7. Trvanie zmluvy: počas celej doby trvania zmluvy. 

 
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých 

sa uvádzajú:  
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. Platba za plnenie sa bude realizovať, na 
základe predloženej faktúry.  Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej 
výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov pre oprávnené aktivity určený 
v schválených dokumentoch. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. 

 
 

9. Podmienky účasti uchádzačov:   

Osobné postavenie § 32 ods. 1písm.e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu – doloženým dokladom o oprávnení dodať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky (postačuje fotokópia, doklad 
nesmie byť starší ako 3 mesiace). Uchádzač môže podmienku účasti preukázať aj zápisom zo 
zoznamu hospodárskych subjektov (ust. § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.) 
 

 
10. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:       
       Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v bode  9  
             
11. Označenie, či realizovanie diela je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, 

autorizáciou a pod.): 
Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania. 

 
12. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie 

zmluvy: 
Nie 

 
13. Obhliadka miesta realizácie diela:  

V prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta plnenia zákazky obstarávateľ 
neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky aby si sám overil 
a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. 
Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. 
 



a. Lehota na predkladanie ponúk: 
              11.07.2019  do 10.00 hod. 
b. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
               Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie                                                                                
             Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.    
               
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:   

Najnižšia cena s DPH v EUR za celý predmet zákazky s dodaním a montážou ako celok. 
Celková suma s DPH, dodaním a montážou musí zodpovedať celkovej sume uvedenej 
v návrhu na plnenie kritérií. 
V prípade rovnosti cien uchádzačov bude úspešná ponuka uchádzača, ktorý predložil 
ponuku v kratšom časovom termíne. 

 
 
 
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :   

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  
Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného 
obstarávateľa stanovených v tejto výzve. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením 
dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi.  

 
 
16. Upozornenie:  

Verejný obstarávateľ nie je platca DPH. 
 
 
 
V Spišskom Podhradí:   10.06.2019 
 

................................   
 Neviďánska Alena 

    Referent VO    
 

 

 

 

 

 

 


