
Výzva na predkladanie ponúk 
(prieskum trhu) 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: 
Úradný názov  Slovenský metrologický ústav 
Poštová adresa  Karloveská 63  
Mesto  Bratislava  PSČ  842 55  
IČO  30810701  
Kontaktná osoba  JUDr. Ondruš        e-mail: rondrus@smu.gov.sk      tel.: 02/60294640 

 
 
 

Odborné informácie súvisiace s predmetom zákazky poskytne: 
Ing. Kavecký         e-mail: kavecky@smu.gov.sk    tel.: 02/60294533 
Erika Hulíková      e-mail: hulikova@smu.gov.sk   tel.: 02/60294972 

 
NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY: 
Komplexný servis výťahov – opravy, revízne prehliadky a skúšky, odstraňovanie revíznych závad, 
mazanie 
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
Zákazka pozostáva z poskytnutia služby – komplexného servisu dvoch kusov nákladných výťahov 
A 2N/1000 v objekte „H“ SMU v nasledovnom rozsahu: 
a/ vykonávanie údržby, mazanie výťahov v pracovných dňoch v pravidelných 1 – mesačných  
  intervaloch. 
b/ príchod na opravu výťahov do 2 hod. od nahlásenia   
c/ vykonávanie pravidelných  odborných  prehliadok v 3 - mesačných  intervaloch,   (podľa  
     vyhlášky č.718/2002 Z. z.)  vrátane vyhotovenia  odbornej  správy,    
d/ vykonávanie odborných skúšok výťahov v 3 – ročných intervaloch (podľa vyhlášky                
     č.718/2002 Z. z.), 
e/ vykonávanie stredných opráv, 
f/ komplexné prevedenie rekonštrukcie (projekčné práce, stavebné práce, výmeny celého                            
    zariadenia) 
g/ čistenie strojovne a šachty 
h/ vyprosťovanie 24 hod. denne, vykonávanie dozorcu výťahu 
i/ vedenie záznamov o vykonanej údržbe a revízii v prevádzkovej knihe výťahov  

 
POŽADOVANÝ MINIMÁLNY ROZSAH PRÁC ZAHRNUTÝ V PAUŠÁLNEJ ÚDRŽBE: 
 
1.Strojovňa 
 - kontrola a doplnenie oleja v stroji 
 - zriadenie brzdy 
 - kontrola a zriadenie axiálneho ložiska stroja 
 - čistenie stroja a priestoru strojovne 
 - zriadenie elektromotora 
 - zriadenie brzdového magnetu 
 - vyčistenie a zriadenie všetkých elektrických prístrojov 
 - oprava el. inštalácie v strojovni, vrátane údržby a opravy osvetlenia strojovne     
 
2.Výťahová šachta 
 - zriadenie elektrickej inštalácie 
 - kontrola obmedzovača rýchlosti, jeho zriadenie 
 - upevnenie, vyrovnanie, očistenie a napnutie vodítok kabíny a protiváhy 



 
 - dotiahnutie a doplnenie skrutiek spojov vodítok 
 - údržba, oprava núdzového zvukového zariadenia 
 - zriadenie, oprava, premazanie šachtových dverí 
 - oprava, zriadenie dverných uzáverov 
 - oprava, zriadenie dverných spínačov 
 - zriadenie a oprava vonkajších tlačítok 
 - oprava, prípadne výmena signálnych svetielok 
 
3.Kabína 
 - oprava, zriadenie  podlahy 
 - oprava kabínových dverí, prípadne výmena opotrebovaných častí 
 - oprava, vyčistenie, zriadenie tlačítok v kabíne 
 - oprava osvetlenia v kabíne 
 - vyčistenie a zriadenie zachytávačov, závesov kabíny a protiváhy 
 - oprava a výmena vložiek vodiacich čeľustí a ich zriadenie 
 - oprava, čistenie a zriadenie el. inštalácie kabíny 
 - oprava, zriadenie a premazanie odkláňacieho magnetu 
 
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY: 
Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava. 
 
ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI: 
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 
 
VARIANTNÉ RIEŠENIE: 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 
MAXIMÁLNA PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 
Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre jednotlivú zákazku na tovary a služby 
bežne dostupné na trhu – tzn. nižšia ako 20 000 eur bez DPH počas doby platnosti zákazky. 
 
CENA: 
Cena je uvedená v EUR bez DPH  a zaokrúhľuje  sa maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí byť 
uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky (t. j. 
vrátane dopravy). Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. Cena musí byť stanovená v súlade so 
zákonom o cenách. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje 
preddavky na realizáciu plnenia. 
 
V CENOVEJ PONUKE SA POŽADUJE UVIESŤ :  
Cena za: 
– mesačný servis   
– trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov  
–   odbornú trojročnú skúšku výťahov  
–   servisnú pracovnú hodinovú sadzbu 
 
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK: 
Najnižšia cena. 
 
REALIZÁCIA: 
Od februára 2015. 
 
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: 
Uzatvorenie zmluvy. Návrh zmluvy v súlade s touto výzvou predloží úspešný uchádzač. 



PODMIENKY ÚČASTI: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 

a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“). 

b) Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, 
verejný obstarávateľ odporúča uviesť túto informáciu v ponuke – v takomto prípade nie je 
potrebné predkladať doklady o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ani predkladať doklad podľa 
písm. a). 

Verejný obstarávateľ v prípade nepredloženia originálu alebo osvedčenej kópie požadovaného dokladu 
vyzve úspešného uchádzača na jeho predloženie. 
 
OSTATNÉ PODMIENKY: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Dôvody zrušenia 
použitého postupu zadávania zákazky sú: 
Nepredloženie žiadnej ponuky, 
Nesplnenie podmienok účasti uchádzačom, 
Nesplnenie určených požiadaviek predloženými ponukami, 
Zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 
 
Predložené cenové ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou 
z vnútornej kalkulácie verejného obstarávateľa. Neúplná ponuka nebude hodnotená. Uchádzač súhlasí 
s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom. 
 
UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE PONÚK: 
28.01.2015 do 09.00 hod. 
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne, alebo e-mailom na 
adresu: rondrus@smu.gov.sk . 
 
DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY: 
22.01.2015 
 
 
 
 


