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Prieskum trhu 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 
(v súlade s §9 ods. 9 zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní) 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:   Mesto Prievidza 

IČO:   318 442 

Sídlo:   Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

    Ing. Lucia Rešetová  

tel: 046 / 5179 713, e-mail : lucia.resetova@prievidza.sk  

Kontaktné osoby vo veciach predmetu obstarávania : 

Ing. Tatiana Kvočiková 

tel: 046 / 5179 504, 0904 752 660, tatiana.kvocikova@prievidza.sk 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

2.1 Názov zákazky: „Vykonávanie pravidelnej údržby a servisu zariadenia na dvoch  

eskalátorov v podchode na ul. Matice slovenskej typu 9300-10-EN-35-60-K-C, výrobcu 

Schindler Aufzuge und Fahrtreppen AG , Wienerbergstrasse 21-25 Wien Rakúsko s 

rokom výroby 2006.“ 
2.2 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby 

2.3 Miesta dodania: podchod na  ul. Matice slovenskej – eskalátor do pešej zóny na Námestie 

slobody a eskalátor ku gymnáziu 

2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda na 2 roky a budú vystavené 

objednávky podľa priebežne vznikajúcich potrieb. 

3. Opis predmetu zákazky 

 3.1 Predmetom zákazky je vykonávanie základného servisu a preventívnej údržby: 

- Funkčná kontrola a nastavenie jednotky pohonu, ťažných prostriedkov, skrine prevodovky, 

brzdy, trecích a prevodových kladiek, valca, madla a jeho vedenia, stupňov, hrebeňov 

a hrebeňových prechodov a všetkých pohyblivých častí zariadenia 

- Mazanie vyššie uvedených konštrukčných častí v rozsahu primeranom používaniu zariadenia 

- Kontrola a nastavenie vlastností pohybu zariadenia 

- Vizuálna a funkčná kontrola spínačov, ovládania, monitorovania a iného bezpečnostného 

zariadenia, zobrazovacieho a osvetľovacieho zariadenia 

- Kontrola stavu oleja a pohonnej jednotky 

- V rozsahu požadovanom na ochranu funkčnosti, čistenie vyššie uvedených konštrukčných 

častí zariadenia od nečistôt, spôsobených prevádzkou zariadenia 

- Výmena poškodených alebo chybných častí osvetľovacích telies (žiarovky a žiarivky) počas 

pravidelnej kontroly a preventívnej údržby zariadenia 

 

3.2 Bližšie informácie o spôsobe vyhotovenia cenovej ponuky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 

na ocenenie predmetu obstarávania. Cenu požadujeme stanoviť na určenú mernú jednotku. 
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Takto stanovená cena bude zahŕňať všetky náklady na ocenený úkon (vrátane dopravy 

a spracovania dokumentácie v súlade s legislatívou platnou v SR), v položke č. 5 a 6 bez 

potreby výmeny náhradných dielov.  

 

P. 
č. 

Tabuľka na ocenenie predmetu 
obstarávania 

  Cena v € bez DPH Cena v € s DPH 

1. Pravidelná odborná prehliadka 
každé 3 mesiace 

Cena/1prehliadka/1 
zariadenie 

    

2. Odborná skúška raz za 3 roky Cena/1skúška/1 
zariadenie 

    

3. Opakovaná úradná skúška raz za 
10 rokov 

Cena/1skúška/1 
zariadenie 

    

4. Preventívna údržba podľa STN EN 
13015 

Cena/1údržba/1 
zariadenie 

    

5. Porevízne opravy Cena 1 hod.     

6. Bežná oprava v prípade poruchy       
(havárie) 

Cena 1 hod.     

7. Zaškolenie 2 pracovníkov Cena 2 poverené 
osoby 

    

8. Mesačný paušál - základného 
servisu a preventívnej údržby 

Cena/1 mesiac/ 1 
zariadenie 

    

Súčet jednotkových cien     

 

Všetky ceny musia byť vrátane dopravy. Náhradné diely k oprave budú účtované samostatne. 

Ku každému zásahu je nutné vypracovať protokol o odovzdaní prác a prizvať objednávateľa. 

Každá odborná prehliadka bude zapísaná v knihe údržby a odborných prehliadok pre 

pohyblivé schody.  

3.3 Opravy budú realizované až po odsúhlasení verejným obstarávateľom na základe 

informácií o ich predpokladanej hodnote a v súlade s rozpočtovými možnosťami 

verejného obstarávateľa.  

3.4 Dodanie predmetu zákazky – od 1.10.2016 do 30.09.2018 

4. Možnosť predloženia ponuky 

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania 

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

5.3 Fakturácia – faktúra bude vystavená  štvrťročne po realizácii služieb. 

Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

6. Podmienky účasti uchádzačov 

6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia. 

6.2 Doklad o odbornej spôsobilosti – kópia oprávnenia na vykonávanie odborných prehliadok 

a odborných skúšok eskalátorov. 

6.3 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza alebo ním zriadeným 

organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za 
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TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a 

pod.). 

6.4 Tabuľka na ocenenie v zmysle bodu 3.2 

7. Lehota na predloženie ponúk 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 23.09.2016 do 11:00 hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa obstarávateľa uvedená v bode 1, alebo 

emailom na adresu: : lucia.resetova@prievidza.sk.  

7.3 Ponuky, ktoré budú doručené v listinnej podobe musia byť v uzatvorených obálkach   

 a označené: „ESKALÁTORY“ - NEOTVÁRAŤ. 

 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk 

8.1 Najnižší súčet jednotkových cien s DPH. 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ 

zašle iba úspešnému uchádzačovi. 

9.2 Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie rámcovej dohody. 

9.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od poskytnutia služby, verejný 

obstarávateľ môže vyzvať na plnenie služby ďalšieho uchádzača v poradí. 

9.4 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. 

 

Za opis predmetu obstarávania: Ing. Tatiana Kvočiková 

 

V Prievidzi, 15.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 
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