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V Ý Z V A 
 

 
na  predloženie ponuky v rámci obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovanie služieb 
(služby): „Prehliadky, opravy a údržba výťahov“ 

 
 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

   Názov:     Gerium 
   Sídlo:       Pri trati 47, 821 06  Bratislava 
   IČO:         317 555 34 
   Telefón:   02/40240114 
   Mobil:      0905 473 211     
   Kontaktná osoba: Ing. Peter Stano 
   e-mail: cembova@gerium.sk, stano@gerium.sk  

 
 
2. Typ zmluvy 
        Rámcová zmluva o poskytovaní  služieb spojených s prehliadkami, opravami a údržbou výťahov, pričom na 

dodanie časti predmetu zákazky týkajúcej sa opráv havarijných stavov a porúch budú vystavované na 
základe rámcovej zmluvy objednávky podľa vzniknutých potrieb jednotlivých miest dodania 

 
3. Miesta dodania predmetu zákazky: 

    Objekt – Podunajské Biskupice:  Gerium  Pri trati 47, 821 06  Bratislava 
    Objekt – Ružinov:  Gerium  Smolnícka 3, 821 04  Bratislava 

 
4. Možnosť predloženia ponuky 

Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 
 

5. Slovník spoločného obstarávania: 
       CPV kód  50750000  – 7 opravy a údržba výťahov 
 
6. Variantné riešenie:  

nie 
 
7. Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky: 

V lehotách určených na základe rámcovej zmluvy a objednávok verejného obstarávateľa. Trvanie rámcovej 
zmluvy bude dohodnuté na dobu určitú na 24 mesiacov odo dňa jej účinnosti, alebo do vyčerpania 
finančného limitu vo výške 19 999,- EUR podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. 

 
8. Opis predmetu zákazky 
 Predmetom zákazky je vykonávanie prehliadok, údržby, porevíznych opráv havarijných stavov 

a odstraňovanie porúch na osobných výťahoch v budovách Objektu Podunajské Biskupice:  Gerium  Pri 
trati 47, 821 06  Bratislava a Objektu Ružinov:  Gerium  Smolnícka 3, 821 04  Bratislava v zmysle platnej 
legislatívy v nasledovnom rozsahu: 
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   Miesta dodania predmetu obstarávania a typy výťahov: 

   Tab. č . 1 

Umiestnenie 
výťah typu  

Schindler, nosnosť 
1250kg/4st. 

výťah typu  
Schindler, nosnosť 

675kg/4st. 

výťah typu  
OTV, nosnosť 

1600kg/5st. 
Gerium Smolnícka 3 1 ks - - 
Gerium Smolnicka 3 - 1 ks - 
Gerium Pri trati  - - 1ks 

 
Cenu za poskytovanie služieb požadujeme stanoviť jednak ako paušálnu mesačnú platbu za 
výkon bežnej údržby, revízií a mazania výťahov na všetkých výťahoch uvedených v tabuľke č. 1. 
Takto stanovená cena bude zahŕňať všetky náklady na ocenený úkon (vrátane použitých  mazív, 
dopravy a spracovania dokumentácie v súlade s legislatívou platnou v SR), bez potreby výmeny 
náhradných dielov. Ďalej uchádzač vo svojej ponuke uvedie hodinové sadzby za výkon 
jednotlivých druhov prác (mechanické, elektroinštalačné, programovacie), ktoré bude garantovať 
počas platnosti a účinnosti rámcovej zmluvy a na základe ktorých bude fakturovať opravy 
nepredvídateľných porúch a havarijných stavov. Cena náhradných dielov a súčiastok použitých pri 
opravách podľa predchádzajúcej vety bude uvádzaná osobitne podľa aktuálne platných cenníkov 
dodávateľov náhradných dielov. 

  
 
 Tab. č. 2 
 

P.č. Popis činnosti M.j.  cena za m.j. 
bez DPH s DPH 

1. Údržba 3 výťahov Mesačný paušál   
2. Mazanie 3 výťahov Mesačný paušál   
3. Revízie 3 výťahov Mesačný paušál   
4. Mechanické práce 1 hod   
5. Elektroinštalačné práce 1 hod   
6. Programovacie práce 1 hod   

 

Jednotlivé opravy budú realizované až po odsúhlasení verejným obstarávateľom na základe 
informácií o ich predpokladanej hodnote a v súlade s rozpočtovými možnosťami verejného 
obstarávateľa. Rozsah vykonávanej činnosti je uchádzač ako poskytovateľ služieb realizovať podľa 
platnej STN a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

 
9. Spôsob určenia ceny: 
  

Cena za predmet zákazky podľa prílohy č. 2 musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 
Z. z. o cenách, v platnom znení a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento vykonáva. 
Uchádzač vo svojej ponuke uvedie celkovú cenu za predmet zákazky v rozsahu stanovenom 
v Cenovej tabuľke – Príloha č. 2, v ktorej sú zahrnuté všetky náklady spojené s poskytovaním 
služieb, napr. cena dopravných nákladov, režijné výdavky, náklady na vyhotovenie a odovzdanie 
prípadnej dokumentácie v zmysle platných právnych predpisov – revízne správy a pod. 

 
Cena podľa predchádzajúcej vety musí byť vyjadrená v euro ako kladné číslo zaokrúhlené na 
maximálne dve desatinné miesta. 
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Základnou zásadou posudzovania cien ponúknutých uchádzačmi je konečná cena, ktorú by verejný 
obstarávateľ bol povinný zaplatiť uchádzačovi v prípade úspechu jeho ponuky v tejto verejnej súťaži 
v súlade s platným právnym režimom upravujúcim akékoľvek dane a poplatky vzťahujúce sa na kúpu 
predmetu zákazky. Nižšie uvedený režim je ilustratívny, pričom v prípade odlišnej právnej úpravy 
účinnej v čase hodnotenia ponúk bude vždy pri ich hodnotení použitá takáto platná právna úprava 
(respektíve jej prevládajúca interpretácia).   
 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), uvedie navrhovanú celkovú 
cenu v zložení: 
 
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
b) sadzba DPH a výška DPH,  
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
 
Hodnotená bude cena vrátane DPH. 
 
Ak uchádzač nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú 
zmluvnú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. K takto navrhovanej 
zmluvnej cene bez DPH komisia na vyhodnotenie ponúk pripočíta výšku DPH, ktorú by verejný 
obstarávateľ prijatím jeho ponuky a kúpou bol povinný zaplatiť podľa § 7 ods. 1 zákona č. 222/ 2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Hodnotená bude cena vrátane DPH. 
 

10. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
        19 999,-  € bez DPH  
 
11. Lehota na predkladanie ponúk: 

 -  do 20.02. 2014 do 12.00 hod. 
  -  doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese  
  -  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku  
 
11. Podmienky financovania: 

- verejný obstarávateľ neposkytuje žiadny preddavok ,     
- zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa Gerium na základe vystavenej faktúry a 
predmet zákazky sa   bude  financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30   
kalendárnych  dní odo dňa jej doručenia. 

 
12. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena za poskytovanie služieb stanovená ako súčet všetkých jednotkových cien za jednotlivé 
pravidelné úkony účtované paušálom za jeden kalendárny mesiac a hodinových sadzieb za jednotlivé 
druhy prác vykonávaných operatívne pri odstraňovaní porúch a havarijných stavov s DPH podľa 
Tabuľky č. 2 tejto výzvy. 

 
13. Otváranie obálok a  vyhodnotenie ponúk: 

- Dňa 20.02.  2014 o 13.00 hod. v kancelárii riaditeľky Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava – bez účasti 
uchádzačov. 
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14. Podmienky účasti uchádzačov:

14.1 Kópia dokladu o oprávnení podnikať v danej oblasti / dodávať tovar podľa predmetu zákazky (doklad nie
starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk).

14.2 Kópia platného dokladu o odbornej spôsobilosti - kópia oprávnenia na vykonávanie odborných
prehliadok a odborných skúšok výťahov.

15. Obsah cenovej ponuky:
a) Identifikácia uchádzača
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, Č. telefónu, email
c) Doklady uvedené v bode Č. 14 tejto výzvy
d) Vyplnená príloha Č. 1 tejto výzvy - "Návrh uchádzača na plnenie kritéria"
e) Vyplnená príloha Č. 2 tejto výzvy - Cenová tabuľka
t) Návrh rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb vyhotovený podľa Vzoru v prílohe Č. 3 podpísaný

štatutárnym orgánom, alebo splnomocneným zástupcom uchádzača

16. Lehota viazanosti ponuky:
Do 30. 06. 2014.

17. Ďalšie informácie verejného obstarávatel'a:
• Ponuky uchádzačov musia spÍňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve.
• Ak dodáte ponuku poštou alebo osobne obálku označte - " Prehliadky, opravy a údržba výťahov -

ponuka"
• Po vyhodnotení ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia zašle verejný obstarávateľ úspešnému

uchádzačovi a výsledok verejného obstarávania zverejní na svojom webovom sídle.
• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené

ponuky nebudú pre neho výhodné alebo ak cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam
verejného obstarávateľa.

V Bratislave dňa 07.02.2014

GERIUM

Prílohy: č. I - ávrh na plnenie kritéria
Č. 2 - Cenová tabuľka - špecifikácia
Č. 3 - Vzor - ávrh rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb
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