
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU 

„Revízie a servis výťahov“ 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon “). 

 

  

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  

Krajina: Slovenská republika  

IČO: 37910337  

 

1. Základná identifikácia predmetu zákazky: 

skrátené označenie predmetu zákazky (názov, používané označenie, typ, vzor, výkresové číslo), 

„Revízie a servis výťahov“  

 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
 

50750000-7 Opravy a údržba výťahov  

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou  

 

2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky: 

 

Práce 
Časová 

požiadavka 

Cena 

v EUR 

bez DPH 

Cena 

v EUR 

s DPH 

Odborné prehliadky (revízie) osobných a nákladných 

výťahov  

viď. Príloha č. 1 (po registrácii do zákazky je prístupná 

záujemcovi v systéme ezákazky v dokumentoch) 

1 x za  1/4 

rok  

x 14 

výťahov 

  

Preventívna údržba  

viď. Príloha č. 2 (po registrácii do zákazky je prístupná 

záujemcovi v systéme ezákazky v dokumentoch) 

1 x za  1/4 

rok  

x 14 

výťahov 

  

Revízie ročne spolu   

Preventívna údržba ročne spolu   

 

Cenová ponuka sa vypracúva na predmet zákazky a bude plnená na základe objednávok v období od 1.4.2020 

do 31.3.2021. Prvá odborná prehliadka a odborná skúška VTZ musí byť vykonaná v mesiaci jún 2020 

a posledná štvrtá odborná prehliadka a odborná skúška v mesiaci marec 2021. 

Prvá preventívna údržba bude vykonaná pred prvou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou a ďalšie 

preventívne údržby s hore uvedeným cyklom medzi nasledujúcimi odbornými prehliadkami a odbornými 

skúškami VTZ. 

Súčasťou cenovej ponuky je aj poučenie dozorcov výťahov a zabezpečenie servisných zásahov, vrátane 

vyslobodzovania uviaznutých prepravovaných osôb z kabíny výťahu podľa potreby objednávateľa 24 h/7 dní 

v týždni. 

Počet výťahov je v súčasnosti 13 /trinásť/ (z toho jeden mimo prevádzku kvôli nefunkčným dverám), ale podľa 

obmeny nových výťahov za staré sa môže v priebehu poskytovania služby dodávateľom meniť. To znamená, že 



keď sa tak stane, bude sa celková cena krátiť o príslušnú čiastku zodpovedajúcu počtu inštalovaných nových 

výťahov. 

 

 

3. Osobitné požiadavky na plnenie 

I. CENA  

1. Celková cena predmetu zákazky za jednotlivé položky obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené 

s plnením predmetu zákazky.  

2. Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny 

predmetu zákazky. Všetky ceny predložené dodávateľom zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady 

a primeraný zisk. 

3. V prípade, ak dodávateľ ku dňu predloženia cenovej ponuky nie je platcom DPH, avšak po predložení 

cenovej ponuky sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za poskytovanie služieb o hodnotu DPH.  

4. Celkovú cenu a jednotkové ceny v cenovej ponuke zaokrúhľovať maximálne na dve (2) desatinné miesta.  

5. Cena predmetu zákazky sa môže znížiť o alikvotnú čiastku v prípade, že výťah uvedený v prílohe č. 2 bude 

v danom kvartáli pred vykonaním odbornej prehliadky a odbornej skúšky a preventívnej údržby nahradený 

novým zariadením na ktorom bude v záručnej dobe odborné prehliadky a odborné skúšky vrátane 

preventívnej údržby zabezpečovať zhotoviteľ zariadenia. 

II. PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY  

1. Kontakty zodpovedných zamestnancov v mieste plnenia predmetu zákazky budú objednávateľom 

dodávateľovi poskytnuté do 7 pracovných dní po vyhodnotení cenových ponúk (výbere dodávateľa). 

2. Harmonogram na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok a vykonávanie preventívnej údržby 

vyplýva z hore uvedeného textu v odseku „Technická špecifikácia predmetu zákazky“ a príloh č. 1 a 2. 

Súčasťou cenovej ponuky je aj poučenie dozorcov výťahov a zabezpečenie servisných zásahov, vrátane 

vyslobodzovania uviaznutých prepravovaných osôb z kabíny výťahu podľa potreby objednávateľa na 

základe jeho vyžiadania 24 h/7 dní v týždni. 

3. Plnenie – vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vrátane vykonávania úkonov preventívnej 

údržby sa bude uskutočňovať v pracovné dni a v pracovnom čase objednávateľa (od 7:00 do 15:00 hod ), ak 

sa objednávateľ a dodávateľ nedohodnú inak. 

4. Dodávateľ je povinný dohodnúť si presný termín výkonu činností so zodpovedným zamestnancom 

objednávateľa a po príchode na miesto plnenia sa bezpodmienečne ohlásiť u tohto zodpovedného 

zamestnanca pred výkonom činností aj po ich výkone a so zodpovedným zamestnancom konzultovať 

technický stav zariadenia a navrhnúť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré ohrozujú 

bezpečnosť prevádzky zariadenia a prepravovaných osôb. V opačnom prípade, ak nebude dodržaný 

uvedený postup, realizovaný výkon činností nebude objednávateľom uznaný. 

5. Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi na potvrdenie súpis vykonaných služieb, a to do piateho 

pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli služby vykonávané. Prílohou súpisu budú 

správy z odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ v súlade s Technickou špecifikáciou predmetu 

zákazky. 

6. Po vykonanej odbornej prehliadke a odbornej skúške každého výťahu dodávateľ vyhotoví a objednávateľovi 

doručí Protokol o odbornej prehliadke výťahu vypracovaný v súlade s STN 27 4007 v písomnej 

papierovej podobe aj v elektronickej forme na hmotnom nosiči informácií. 

III. FAKTURÁCIA  

1. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia 

zálohovej platby. Cena za skutočne poskytnutý predmet plnenia bude uhradená na základe dodávateľom 

vyhotovenej a doručenej faktúry.  



2. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných služieb a Protokol (y) o odbornej prehliadke výťahu, ako je uvedené 

v tejto špecifikácii ods. II / 7.  

3. Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa.  

4. Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovené faktúry listinne poštou a súčasne aj v textovo čitateľnom súbore 

vo formáte PDF elektronicky, na e-mailovú adresu objednávateľa, a to bezodkladne po ich vystavení. 

Dodávateľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej 

podobe na  

e-mailovú adresu objednávateľa.  

5. Miesto doručenia faktúr v listinnej forme je sídlo objednávateľa. E-mailovú adresu, na ktorú dodávateľ zašle 

faktúry elektronicky oznámi objednávateľ dodávateľovi do 7 pracovných dní po vyhodnotení cenových 

ponúk (výbere dodávateľa).  

6. Dodávateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona 

č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená 

dodávateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne 

alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie, resp. opravu 

a dodávateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s 

novou lehotu splatnosti. Dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru 

znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom v zmysle predošlého bodu.  

7. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho 

štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej 

Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu 

vrátane DPH. Objednávateľ v tomto prípade bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona 

č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..  

IV. PODMIENKY ÚČASTI  

1. Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi do 5 dní od vyrozumenia, že bol vybratý na dodávku 

predmetnej služby fotokópiu platného osvedčenia oprávnenej osoby / oprávnených osôb, ktoré budú 

vykonávať OP a OS VTZ v zmysle §16 (revízny technik) Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., pričom dodávateľ 

predloží:  

1.1. fotokópiu oprávnenia na výkon OP a OS - revízny technik VTZ s príslušným rozsahom osvedčenia pre 

skupinu Ac1 zariadení uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky, resp. fotokópiu 

rovnocenného dokladu oprávnenej osoby / oprávnených osôb na vykonávanie uvedených činností na 

týchto zariadeniach podľa predpisov členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou 

stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore ich pôvodu,  

1.2. fotokópiu platného osvedčenia oprávnenej osoby / oprávnených osôb, ktorá/é bude/ú vykonávať 

činnosti podľa § 18, ods. 1 písm. c) Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., resp. fotokópiu rovnocenného dokladu 

oprávnenej osoby/ oprávnených osôb na vykonávanie uvedených činnosti podľa predpisov členského 

štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom 

priestore ich pôvodu,  

1.3. fotokópiu písomného dokladu o overení odborných vedomostí osoby / osôb, ktorá/é bude/ú vykonávať 

činnosti podľa § 18, ods. 2 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v prípade, ak dodávateľ nebude pre objednávateľa 

vykonávať činnosti uvedené v § 18 ods. 2 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. revíznym technikom , resp. 

fotokópiou rovnocenného dokladu osoby/osôb, ktorá/é bude/ú vykonávať uvedené činnosti podľa 

predpisov členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore ich pôvodu.  

V. OSTATNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY  

1. Na dodaný materiál použitý v rámci preventívnej údržby VTZ poskytovateľ poskytuje záruku v dĺžke 24 

mesiacov od ukončenia prác alebo dátumu dodávky. 

2. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne používanie výťahov, nedbanlivosť, vandalizmus, nehospodárne 

prevádzkovanie, poškodenia z dôvodu vyššej moci alebo práce, opravy, zmeny, alebo výmeny akýchkoľvek 

súčiastok inými osobami bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa alebo z akejkoľvek inej 

príčiny mimo kontroly dodávateľa. 



3. V prípade, ak dodávateľ poruší akúkoľvek podmienku alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v týchto 

Osobitných požiadavkách na plnenie, bude sa to považovať za ich podstatné porušenie a objednávateľ má 

právo ukončiť dodávateľovi činnosti spojené s plnením predmetu zákazky.  

4. Všetky doklady a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument 

vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí 

pre návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

 

3. Miesto a termín dodávky stavebných prác:  

Miesto plnenia: Liptovský Mikuláš, Demänová 393, objekt Akadémie ozbrojených síl generála Milana 

Rastislava Štefánika.  

 

Materiálový funkcionár zodpovedný za prevzatie predmetu zákazky, telefónne číslo, faxové číslo, 

e-mailová adresa: Ing. Martina  Barániová tel.: 0960422090, 0914231039, e-mail: 

martina.baraniova@aos.sk 

 

Ohliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa nepožaduje. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky do: 2.500 € bez DPH 

 

5. Dátum, miesto a čas:  
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do 

zákazky „Revízie a servis výťahov“. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému 

v záložke Ponuka. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.  

 

6. Kritérium hodnotenia prieskumu trhu:  

cena celkom s DPH za „Revízie a servis výťahov“. 

 

Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena s DPH 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

Názov Cena v EUR s DPH 

Revízie a servis výťahov  

 

7. Predkladanie ponuky: 

Uchádzač doručí ponuku najneskôr v lehote do: 25. 05. 2020 08:00 hod. Ponuky doručené po uplynutí 

lehoty nebudú systémom eZákazky akceptované.  

 

 

 

mailto:martina.baraniova@aos.sk



