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Prieskum trhu 

  požiadavka na predkladanie cenových ponúk 
(v súlade s §117 zák. č. 343/2015 o verejnom obstarávaní) 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:   Mesto Prievidza 

IČO:   318 442 

Sídlo:   Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

    Iveta Krajčíková  

tel: 046 / 5179 601, e-mail : iveta.krajcikova@prievidza.sk  

Kontaktné osoby vo veciach predmetu obstarávania : 

Miloš Maslo 

tel: 046 / 5179 513, 0904 752 662, milos.maslo@prievidza.sk  

Peter Smaho 

 

tel: 046 / 5179 514, 0904 752 663, peter.smaho@prievidza.sk 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

2.1 Názov zákazky: „Vykonávanie pravidelnej prehliadky a preventívnej údržby, porevízne 

opravy, servis v prípade poruchy, doplnkové služby výťahov“. 
2.2 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby 

2.3 Miesta dodania: Mestský úrad a Mestský dom na Námestí slobody v Prievidzi, školské 

jedálne pri materských školách v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.1. 

2.4 Termín dodania: 1.11.2020– 31.10.2022. 

2.5 Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá zmluva o poskytnutí služby a budú vystavené 

objednávky podľa priebežne vznikajúcich potrieb jednotlivých miest dodania. 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

3.1 Predmetom obstarávania je  

a) vykonávanie pravidelnej prehliadky a preventívnej údržby, porevízne opravy, servis 

v prípade poruchy, doplnkové služby 2 výťahových zariadení - osobný hydraulický 

výťah typu HVOI Ac1, s nosnosťou 630 kg v objektoch  MsÚ, MsD  na Námestí 

slobody 14, 6 Prievidza 

a 

b) vykonávanie pravidelnej prehliadky a preventívnej údržby, porevízne opravy, servis 

v prípade poruchy, doplnkové služby -  malé nákladné el. výťahy s nosnosťou 100 kg 

(11 ks), malé nákladné el. výťahy s nosnosťou 50 kg (9 ks) v objektoch MŠ ŠJ 

Prievidza 

MŠ ŠJ Clementisa 3 ks el.výťah   o nosnosti 100 kg 

MŠ ŠJ Gorkého     3 ks el.výťah    o nosnosti 100 kg 

MŠ ŠJ Mišúta       3 ks el.výťah    o nosnosti  100 kg 
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MŠ ŠJ Matušku    2 ks el.výťah    o nosnosti  100 kg 

MŠ ŠJ Športová    3 ks el.výťah    o nosnosti   50 kg 

MŠ ŠJ Mišíka       3 ks el.výťah    o nosnosti    50 kg 

MŠ ŠJ Sv.Cyrila   3 ks el.výťah     o nosnosti    50 kg    

 

Činnosť sa riadi vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Z. z. a STN EN 13015 + A1  

 

Minimálne požiadavky na predmet zákazky: 

 

Základný servis a preventívna údržba v cene paušálu 

- Pravidelné odborné prehliadky na overenie bezpečného fungovania a prevádzkovej 

spôsobilosti výťahov. Pravidelné odborné prehliadky sa vykonávajú každé 3 mesiace pre 

výťahy s dopravou osôb a každých 6 mesiacov pre výťahy so zakázanou dopravou osôb; 

- Funkčná kontrola a nastavenie jednotky pohonu, prostriedkov zavesenia, skrine 

prevodovky, brzdy, trecej kladky, valca, lán, odkláňacej kladky, šachtových dverí a vodidiel 

výťahového zariadenia; 

- Mazanie vyššie uvedených konštrukčných častí v rozsahu primeranom použitiu 

zariadenia výťahu; 

- Kontrola a nastavenie vlastností pohybu zariadenia výťahu, hlavne presnosť 

zastavenia; 

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

bezpečnostného zariadenia, zobrazovacieho a osvetľovacieho zariadenia; výmena 

nefunkčných žiaroviek v kabíne výťahu počas pravidelnej kontroly a preventívnej údržby 

zariadenia do určenej sumy 20 € 

- Kontrola zariadenia výťahu vzhľadom na funkčnosť a poškodenie; 

- Kontrola stavu oleja a pohonnej jednotky; 

- V rozsahu požadovanom na ochranu funkčnosti, čistenie vyššie uvedených 

konštrukčných častí zariadenia výťahu od nečistôt, spôsobených prevádzkou zariadenia; 

- Čistenie strojovne, strechy kabíny a výťahovej šachty od nečistôt, ktoré vznikli 

prevádzkou výťahového zariadenia. 

- Preškolenie dozorcu 1x/2roky/osoba/výťah 

 

Prehľad doplnkových služieb na objednávku:  uchádzač v cenovej ponuke uvedenie ním 

ponúkané doplnkové služby nad rámec činností uvedených  v základnom servise a 

preventívnej údržbe v cene paušálu 
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Tabuľky na ocenenie vykonávaných činností: 

 

a) osobný hydraulický výťah typu HVOI Ac1, s nosnosťou 630 kg (2 ks)         

p.č. Popis činnosti m.j. Cena za m.j. v € 

bez DPH s DPH 

1. Pravidelná odborná prehliadka každé 3 mesiace (4x ročne) v cene 

paušálu 

Cena /1 

prehliadka / 

1  

zariadenie 

  

2. Odborná skúška raz za 3 roky Cena /1 

skúška / 1 

zariadenie 

  

3. Opakovaná úradná skúška raz za 6 rokov – autorizovaná osoba, 

inšpektor 

Cena / 1 

skúška / 1 

zariadenie 

  

4. Preventívna údržba podľa STN EN 13015- v cene paušálu (pri 

servisnej prehliadke) 

Cena/ 1 

údržba / 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. Medziobdobná prehliadka každé tri mesiace 4x ročne – v cene 

paušálu 

Cena /1 

prehliadka 

/1 

zariadenie 

  

 

 

 

b) malé nákladné el. výťahy s nosnosťou 100 kg (11 ks) 

P.č. Popis činnosti 

Predpoklad. 

interval 

realizácie 

m.j. 

cena za m.j. v € 

bez DPH s DPH 

1. Odborná prehliadka  každých 6mes. 1 prehliadka   

2. Medziobdobná prehliadka  každé 3mes. 1 prehliadka   

3. Úradná skúška každých 6rok. 1 skúška   

4. Opakovaná úradná skúška po 10 rokoch 1 skúška   

5. Zaškolenie obsluhy výťahov Ac2 podľa potreby 1 obsluha   

6. 
Porevízne opravy výťahov - realizácia v súlade 

s bodom 3.4 
podľa potreby 

1 hod./1 

prac. 
  

7. 

Servis v prípade poruchy výťahov (nástup na 

odstránenie prevádzkových porúch do 24 hodín 

od nahlásenia poruchy v štandardnom pracovnom 

čase jednotl. zariadení)  

podľa potreby 
1 hod./1 

prac. 
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c) malé nákladné el. výťahy s nosnosťou 50 kg (9 ks) 

 

P.č. Popis činnosti 

Predpoklad. 

interval 

realizácie 

m.j. 

cena za m.j. v € 

bez DPH s DPH 

1. Odborná prehliadka  každých 6mes. 1 prehliadka   

2. Medziobdobná prehliadka  každé 3mes. 1 prehliadka   

3. Úradná skúška každých 6rok. 1 skúška   

4. Opakovaná úradná skúška po 10 rokoch 1 skúška   

5. Zaškolenie obsluhy výťahov Ac2 podľa potreby 1 obsluha   

6. 
Porevízne opravy výťahov -realizácia v súlade 

s bodom 3.4 
podľa potreby 

1 hod./1 

prac. 
  

7. 

Servis v prípade poruchy výťahov (nástup na 

odstránenie prevádzkových porúch do 24 hodín 

od nahlásenia poruchy v štandardnom pracovnom 

čase jednotl. zariadení)  

podľa potreby 
1 hod./1 

prac. 
  

 

Fakturačné obdobie: štvrťročne - Zhotoviteľ vystaví daňový doklad v zmysle zákona o DPH 

v platnom znení vždy k 15. dňu 2. mesiaca platobného obdobia, ktorým vyúčtuje zmluvnú cenu 

služieb. 

 

- 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 a jej výsledok  bude zapísaný v knihe údržby 

a odborných prehliadok výťahov a budú k dispozícií objednávateľovi.  Knihy budú uložené na 

dohodnutom mieste, tak aby mali ku knihám prístup obe zmluvné strany a štátny odborný dozor.  

 

Splatnosť faktúry : 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia dokladu na adresu sídla 

objednávateľa. 

 

Na všetky práce v rátane materiálu a náhradných dielov mimo paušálnej platby bude vopred 

vystavená objednávka a zhotoviteľ ich bude fakturovať po ich dokončení v bežných 

zákazkových sadzbách.  

 

Miesto a termín dodania (doba trvania zmluvného vzťahu):  na dobu určitú 1.11.2020 - 

31.10.2022. Zmluva môže byť vypovedaná písomne. Výpovedná doba je tri mesiace a začína 

plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.      
                              
Adresy: 

Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza  

Mestský dom, Námestie slobody č. 6, Prievidza 

 

ŠJ pri MŠ, Ul. V. Clemenita 251/10, Prievidza 

ŠJ pri MŠ, Ul. M. Gorkého 223/22, Prievidza  

ŠJ pri MŠ, Ul. A. Mišúta 731/4, Prievidza 

ŠJ pri MŠ, Ul. J. Matušku 759/1, Prievidza 



 

 

 

 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200 
Tel.:  046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44                          IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                              e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

ŠJ pri MŠ, Športová ul. 134/36, Prievidza  

ŠJ pri MŠ, Ul. M. Mišíka 398/17, Prievidza 

ŠJ pri MŠ, Nábr. Sv.Cyrila 360/28, Prievidza    

 

Termíny vykonania preventívnej a odbornej prehliadky, ako služieb zahrnutých v paušálnej 

cene, nahlási zodpovedný pracovník zhotoviteľa telefonicky oprávnenej osobe objednávateľa 

minimálne jeden deň vopred na tel. čísle +421 904 752 662, +421 904 752 663. 

 

   3.2 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu, aby získali všetky 

informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené 

s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. Kontaktné osoby : 

Miloš Maslo, tel: 046 / 5179 513, 0904 752 662, milos.maslo@prievidza.sk  

          Peter Smaho, tel: 046 / 5179514, 0904 752 663, peter.smaho@prievidza.sk . 

 

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 Na všetky práce vrátane materiálu a náhradných dielov mimo paušálnej platby bude vopred 

vystavená objednávka a zhotoviteľ ich bude fakturovať po ich dokončení v bežných 

zákazkových sadzbách.  

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

 

6. Podmienky účasti uchádzačov 

  6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača + ocenené tabuľky (bod 3.1 tejto 

požiadavky). 

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky – kópia. 

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

a odborných skúšok výťahov. 

6.4Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza alebo ním zriadeným 

organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za 

TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť 

a pod.). 
6.5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 
 

7. Lehota na predloženie ponúk 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 11.9.2020 do 11:00 hod. 

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

emailom na adresu: : iveta.krajcikova@prievidza.sk.  

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

obálkach a označené: „VÝŤAHY“ - NEOTVÁRAŤ. 
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8. Kritéria na hodnotenie ponúk 

8.1 Najnižší súčet jednotkových cien v € s DPH – ocenené tabuľky  uvedené v bode 3.1 tejto 

požiadavky - tabuľky na ocenenie vykonávaných činností. 

 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

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

obstarávateľ môže vyzvať na plnenie služby ďalšieho uchádzača v poradí. 

9.2 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: Miloš Maslo, Peter Smaho 

 

 

V Prievidzi, 02.09.2020 

 

 

 

 

                                                                                          JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                                     primátorka mesta 

 


