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Námestie Jána Pavla II. 6073/7 

071 01 Michalovce 
IČO:    31313680  

DIČ:                     2021510304 
Tel.:                      056/6420351 
bankové spojenie: VÚB  

účet:     1673495655/0200 
 

 

Výzva č.7/2019 
na predloženie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou 

 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
(ďalej len „ZVO“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Občianske združenie Teresa Benedicta 
Sídlo:   Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 07101 Michalovce 
IČO:   31313680 
DIČ:   2021510304 
Štatutárny orgán:  PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 
Kontaktná osoba:  PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 
Telefón:   0905502661 
e-mail:   jana.durkaiova@gmail.com 

 
2.  Predmet zákazky:  Dodávka a montáž osobného výťahu   

Predmetom zákazky je dodanie a montáž osobného výťahu v Charitnom dome Juraja 
Jendželovského v Michalovciach (dvojpodlažná budova). Technická špecifikácia výťahu je 
uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy. V cene predmetu zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady 
spojené s predmetom zákazky, vrátane dopravy. 
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, 
aby si sami overili a získali informácie, ktoré sú potrebné na prípravu a spracovanie ponuky. 
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční po dohode, pričom záujemca vopred 
ohlási svoj záujem telefonicky u kontaktnej osoby, na tel. čísle 0905502661. 
 
Druh zákazky: Zákazka podľa §117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou  
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 42416100-6 Výťahy, 45313000-4 Inštalovanie výťahov 
a pohyblivých schodov 

 
3.  Miesto a termín plnenia:  

Miesto realizácie diela:      Charitný dom Juraja Jendželovského, Nám. Jána Pavla II. č. 6523/5, 
    071 01 Michalovce         
Termín plnenia:   do 10 týždňov od uzatvorenia zmluvy 

 
4.  Typ zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
 Obchodného  zákonníka v znení neskorších predpisov  

 
Platobné podmienky: 
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov kupujúceho. Kupujúci vyžaduje, aby bola platba  
realizovaná formou splátkového kalendára počas 12 mesiacov od odovzdania diela.  Prvá splátka 
bude uhradená po odovzdaní diela vo výške 30% celkovej ceny diela. Zhotoviteľ vystaví faktúru 
pre každú mesačnú splátku a jej splatnosť bude 30 dní od jej vystavenia.  
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5.  Podmienky účasti: 

 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) Zákona č. 343/2015 Z. z. 
 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. 
 Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení zhotoviť dielo podľa 
 predmetu zákazky ( výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra).  
 
6.  Spracovanie a obsah ponuky: 
 Ponuka musí obsahovať: 
 a) doklad podľa bodu 5 o oprávnení podnikať v predmete obstarávania 
 b) cenovú ponuku podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača. 
 Táto cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov, vyjadrená v eurách a v členení: 
 Cena za zákazku bez DPH, sadzba a suma DPH, Cena za zákazku s DPH. Ak uchádzač nie je 
 platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť.   
 c) identifikačné údaje uchádzača 
 
 
7.    Lehota na predkladanie cenových ponúk 
  Uchádzač predloží cenovú ponuku najneskôr do 11.03.2019 do 13:00 osobne alebo poštou na 
  adresu:  OZ Teresa Benedicta, PhDr. Peter Novysedlák, Tulipánová 1, 071 01 Michalovce.    
  Ponuky sa predkladajú v zalepenej obálke s heslom „VO – Výťah“. 
 
8.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
  Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v € s DPH za celý predmet zákazky. 
  Uchádzač s najnižšou cenovou ponukou bude vyhodnotený ako najúspešnejší. 
 
9.    Ostatné informácie  

Verejný obstarávateľ otvára všetky doručené cenové ponuky dňa 11.03.2019 o 14:00 hod.  
Výsledok z porovnania cenových ponúk bude zasielaný úspešnému uchádzačovi a neúspešným 
uchádzačom mailom do 3 dní odo dňa otvorenia cenových ponúk.  
Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný na uzavretie zmluvy.  

        
10.     Základné zmluvné podmienky: 

 
- cena diela zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním a inštaláciou diela na mieste plnenia 
 podľa platnej legislatívy a platných technických noriem 
- cena diela zahŕňa tiež všetky náklady zhotoviteľa na vykonávanie predpísaných servisných 
 prehliadok a prác počas záručnej doby 
- zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste zhotovenia diela počas realizácie diela 
- zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy zabezpečí dodržiavanie noriem 
 BOZP a Požiarnej ochrany v zmysle platných právnych predpisov 
- zhotoviteľ predloží objednávateľovi harmonogram prác pre inštaláciu výťahu do 5 pracovných 
 dní od uzatvorenia zmluvy 
- súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu 
 zmluvy a odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia, manuál pre obsluhu, doklad 
 o odborných skúškach, vrátane overenia zhody za účasti autorizovanej osoby s vydaním 
 certifikátu zhody 
- v rámci záručného servisu zhotoviteľ zabezpečí odborné prehliadky, skúšky, podľa platnej 
 legislatívy, preventívnu údržbu, kontrolu funkčnosti a nepoškodenosti zariadenia 
- nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za 
 podstatné porušenie zmluvných podmienok  

 
11.     Dátum zverejnenia výzvy na stránke verejného obstarávateľa (www.teresa-benedicta.sk):  
 28.02.2019 

 
Príloha č.1:  Technická špecifikácia výťahu 
 
Michalovce, 28.2.2019 

PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 
          prezident združenia 

http://www.teresa-benedicta.sk/
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Príloha č. 1 Technická špecifikácia výťahu  

typ výťahu:  osobný trakčný výťah  – v zmysle vyhl.  

  532/2002 Z.z., invalidná úprava pre osoby  

  s obmedzenou  schopnosťou pohybu 

poloha výťahu:   v murovanej šachte  

nosnosť / počet osôb:   1050 kg / 13 osôb 

dopravná rýchlosť:   0,50 m/s 

dopravný zdvih:   cca 3,060 m 

počet staníc/ nástupíšť:    2/2 – neprechodný  

riadenie:    mikroprocesorové riadenie tlačidlové SIMPLEX, vo 

  všetkých staniciach a v kabíne digitálny ukazovateľ 

  polohy, v  staniciach šípky ďalšieho smeru jazdy 

interiér kabíny:  

 celokovová kabína v práškovom povrchu PLALAM LC CLASSIC  

 na vstupoch do kabíny portále v prevedení vzor nerez PLALAM PPS12 

 strop  - nepriame osvetlenie stropným podhľadom s mliečnym sklom RAINBOW  

 nerezový ovládací panel s digitálnym multifunkčným rotujúcim ukazovateľom polohy a 

tlačidlami ANTIVANDAL s Brailovým písmom vyhotovený v súlade s vyhl. 532/2002 Z.z., 

umiestnené max. 1200 mm od podlahy s núdzovým osvetlením kabíny a núdzovým zvukovým 

signálom v čase trvania min. 1 hod. pri výpadku el. energie  

 dvojité nerezové madlá na bočných stranách kabíny 

 kabínové tlačidlá otvárania a zatvárania dverí  

 vstup do kabíny je chránený fotozávorou výšky 2 m 

 v kabíne sedačka pre imobilné osoby 

 svetelná a zvuková signalizácia preťaženia kabíny s blokovaním jazdy 

 podlaha - protišmyková oteruvzdorná krytina ALTRO pewter grey, 

 nerezové okopové sokle a nerezové doplnky  

 dorozumievacie zariadenie - telefón so servisnou organizáciou, investor zabezpečí prepojenie 

rozvádzač – dispečing pomocou telefónneho kábla  

pohon:   trakčný s jemným štartom a dojazdom 

rozmery kabíny:    šírka x hĺbka x výška: 1140 x 2100 x 2150 mm 

kabínové dvere:   automatické  900 x 2000 mm dvojpanelové –  

  prevedenie  v práškovom povrchu KOMAXIT- 

  RAL7032 so svetelnou  fotozávorou,  

  frekvenčne riadené 

šachtové dvere:   automatické teleskopické  900 x 2000 mm -  

  prevedenie  v práškovom povrchu KOMAXIT – 

  RAL7032, 

                                              požiarná odolnosť EW60D1, Certifikát + prevedenie 

 

svetlé rozmery šachty:    š x h: minimálne: 1730 x 2500 mm 

vnútorné   priehlbeň:    min. 1190 mm 

horná časť šachty:    3580 mm  

prostredie šachty:    obyčajné základné, teplota  +5 až +35 
o
C  

umiestnenie stroja:   v šachte, revízna jazda v priestore rozvádzača, na 

  kabíne  výťahu,  

príkon, napájanie :    cca 7,5 kW, 3 x 400/ 230V, 50Hz,  
- LC-NS/I-G modul pre gravitačný/automatický núdzový zjazd výťahu do najbližšej 

 stanice 

- Ambientné LED osvetlenie vstupu kabíny pre automatické dvere 

- GSM brána : umožní volanie bez nutnosti pevnej linky 

 


