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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
pre zákazku 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“) 

 

 

1. Predmet zákazky: „Rekonštrukcia výťahov v havarijnom stave“ 

 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona: 

Názov:    Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 

Sídlo:    Banisko 273/1, 977 01 Brezno 

Zastúpená:     Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ 

IČO:    31908969 

DIČ:    2021607687 

IČ DPH:    SK2021607687 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:    SK13 1100 0000 0026 2177 8738 

Zapísaná: register neziskových organizácií Okresného úradu Banská Bystrica 

pod reg. č.: OVVS/NO-14/2002 

Internetová adresa:   http://nspbr.sk/web/ 

 

Kontaktná osoba:  Bc. Monika Gondová 

Kontaktná adresa:  Banisko 273/1, 977 01 Brezno 

Telefón:    +421 48 2820 418 

Email:    gondova@nspbr.sk 

 

3. Typ zmluvy 

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

platnom znení. 

Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača. 

 

4. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko  273/1, 977 01 Brezno 

 

5. Podrobný opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcia troch výťahov v havarijnom 

stave.  

Podrobný opis predmetu (kompletná špecifikácia predmetu zákazky) je uvedený v prílohe č. 1 

tejto výzvy.  

 

Obhliadka miesta: 

Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu 

zákazky. Obhliadka bude organizovaná pre záujemcov samostatne. V prípade záujmu o 

obhliadku musí záujemca kontaktovať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa. Termín 

obhliadky si verejný obstarávateľ so záujemcom dohodne osobitne. Účasť na obhliadke a 

termín obhliadky záujemca potvrdí spolu s uvedením svojich identifikačných údajov 

najneskôr 48 hodín pred určeným termínom obhliadky. 

 

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

http://www.nspbr.sk/
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45000000-7 Stavebné práce 

45111300-1 Demontážne práce 

45215140-0 Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení 

45215130-7 Stavebné práce na objektoch kliník 

45223100-7 Montáž kovových konštrukcií 

45313100-5 Inštalovanie výťahov 

 

7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky 

Nie je možné ponuku rozdeliť. 

 

8. Variantné riešenia 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

9. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa: 

1. Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona: 

Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky. 

Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona -  

doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedá 

predmetu zákazky. 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Stanovené v súlade s platnou legislatívou. 

 

2. Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona: 

Uchádzač musí preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

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

podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o 

verejnom obstarávaní -  doloženým čestným vyhlásením. 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Stanovené v súlade s platnou legislatívou. 

 

Splnenie podmienky účasti možno preukázať fotokópiou originálnych dokladov, pričom 

originály dokladov, nie staršie ako 3 mesiace alebo ich overené kópie preukazujúce splnenie 

podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač najneskôr v deň podpisu 

zmluvy. 

 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady, 

ponuka) uchádzača. 

 

V prípade, že uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 9 tejto výzvy, jeho 

ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria. 

 

10. Obsah ponuky 

Požadujeme, aby ponuka uchádzača obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a) Cenovú ponuku -  na celý predmet zákazky vypracovanú na základe podrobného opisu 

predmetu zákazky uvedeného v bode 5 tejto výzvy a prílohy č. 2 Návrh na plnenie 

kritéria.  

V cenovej ponuke je potrebné uviesť celkovú cenu zákazky bez DPH, výšku DPH, hodnotu 

DPH aj celkovú cenu zákazky vrátane DPH. Ceny sa uvádzajú v EUR.  

http://www.nspbr.sk/
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Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. 

V prípade relevantnosti uchádzač uvedie a priloží  prílohy vzťahujúce sa k Návrhu 

uchádzača na plnenie kritéria, napr. opis predmetu zákazky, technické parametre predmetu 

zákazky a pod. 

b) Harmonogram prác -  na celý predmet zákazky vypracovaný na základe podrobného 

opisu predmetu zákazky uvedeného v bode 5 tejto výzvy. 

Grafický Harmonogram prác musí zodpovedať osobitne nasledovným požiadavkám: 

i. špecifikovanie termínov vykonávania prác, t.j. dní, príp. hodín (resp. akceptované 

výluky), 

ii. práce budú realizované: 

- za plnej prevádzky polikliniky a nemocnice; 

- tak, aby predmet zákazky bol zhotovený resp. stavebné práce vykonané v 

lehote do 28. 02. 2021 odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy; 

- v čase od 6:00 do 21:00 hod. 7 dní v týždni  vrátane víkendov a štátnych 

sviatkov; 

- s prihliadnutím na obmedzenia: 

a) z titulu hlučnosti v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým 

zákonom č. 355/2007. Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a 

jeho vykonávacími predpismi; 

b) zo strany bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných 

právnych predpisov. 

Harmonogram prác musí byť vyhotovený tak, aby umožňoval postupnú kompletizáciu 

predmetu zákazky vrátane vyhotovenia a dokončenia najneskôr v lehote plnenia uvedenej 

v bode 12 tejto výzvy.  

Grafický Harmonogram prác musí obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti a nadväznosti 

jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác musí 

obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou 

nadväznosť. 

c) Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce - u právnických osôb napr. výpis 

z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí 

fotokópia alebo doklad z verejne dostupných zdrojov). 

d) Čestné vyhlásenie - v zmysle prílohy č. 3 tejto výzvy. Uchádzač musí preukázať, že 

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

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

obvyklého pobytu. 

e) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov - v zmysle prílohy č. 4 tejto 

výzvy. 

11. Predpokladaná hodnota zákazky 

132 050,00 Eur bez DPH 

 

12. Lehota na plnenie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy 

Začiatok lehoty na plnenie predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ  protokolárne odovzdá 

stavenisko najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

Lehota na dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 28. 02. 2021. 

 

13. Jazyk ponuky 

http://www.nspbr.sk/


 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko 273/1, 977 01 Brezno 
www.nspbr.sk, e-mail: sekretariat@nspbr.sk, tel: 048/2820 111, IČO: 31 90 89 69 

Zapísaná v registri neziskových organizácií  OÚ Banská Bystrica pod reg.č.: OVVS/NO-14/2002 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v 

slovenskom jazyku. 

 

14. Termín, miesto a spôsob predloženia ponúk 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 10. 11. 2020 o 10:00 hod. 

Ponuku uchádzač doručí: e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2 tejto výzvy alebo 

poštou, kuriérom, osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom bode tejto výzvy. Ak ponuku 

predloží uchádzač osobne, poštou alebo kuriérom, predloží ju v uzavretom nepriehľadnom 

obale s uvedením názvu a sídla verejného obstarávateľa uvedenom v bode 2 tejto výzvy a 

názvu obchodného mena, sídla a miesta podnikania uchádzača.  

V prípade predloženia ponuky v listinnej forme, obálku je potrebné označiť názvom: 

„OBSTARÁVANIE – Rekonštrukcia výťahov v havarijnom stave - NEOTVÁRAŤ“! 

V prípade predloženia ponuky v elektronickej forme, do predmetu e-mailovej správy uveďte: 

„Rekonštrukcia výťahov v havarijnom stave“! 

 

15. Lehota viazanosti ponúk 

Do 30.11.2020. 

 

16. Podmienky financovania 

Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu 

vlády Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutej dotácie z rozpočtovej rezervy 

predsedu vlády Slovenskej republiky, číslo zmluvy CEZ : ÚV SR 94/2020 v znení Dodatku č. 

1/2020. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Platba za predmet zákazky bude realizovaná 

bezhotovostným platobným stykom na základe faktúr doručených úspešným uchádzačom na 

adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2 tejto výzvy.  

Dodávateľ/Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry na základe skutočne vykonaných prác a 

dodávok, a to vždy po dokončení a riadnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí časti diela - 
daného zrekonštruovaného výťahu. 

Vystavené faktúry musia byť doručené verejnému obstarávateľovi bez zbytočného zdržania, 

najneskôr do 5 kalendárnych dní po ich vystavení. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa 

ich riadneho vystavenia. 

 

17. Návrh zmluvy 

Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača. 

 

18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia celková cena s DPH v EUR. 

 

19. Dôležité informácie 

1. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117  nie 

je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona. 

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s uchádzačom, ktorý sa 

umiestnil ako ďalší v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde 

k uskutočneniu stavebných úspešným uchádzačom. 

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak cena položiek alebo 

celej ponuky prekročia finančné možnosti rozpočtu, z ktorého majú byť hradené. 

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 57 zákona. 

http://www.nspbr.sk/
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5. Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si 

uchádzači hradia v plnej výške. 

6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na 

základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca 

uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu 

hospodársku súťaž. 

 

20. Prílohy 

Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie 

Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 

 

V Brezne, dňa 29. 10. 2020 

 

........................................................ 

               Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 

Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ  

http://www.nspbr.sk/
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Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk  

 

Podrobný opis predmetu zákazky  

 
1. Názov zákazky 

Rekonštrukcia výťahov v havarijnom stave  

 

2. Druh zákazky 

Uskutočnenie stavebných prác 

 

3. Kód CPV 

45000000-7 Stavebné práce 

45111300-1 Demontážne práce 

45215140-0 Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení 

45215130-7 Stavebné práce na objektoch kliník 

45223100-7 Montáž kovových konštrukcií 

45313100-5 Inštalovanie výťahov 

      

4. Ohraničenie uskutočnenia stavebných prác 

Uskutočnenie stavebných prác začína hlavným vypínačom vrátane. Obsahuje všetky 

diely, dodávky a práce, včítane pomocného materiálu, dopravy, včítane demontáže 

pôvodného výťahu a jeho častí, včítane všetkých stavebných prác a likvidácie 

všetkého vzniknutého odpadu, ktoré sú  potrebné na uvedenie výťahu do prevádzky 

v zmysle Nariadenia vlády 235/2015 Z.z. a užívania diela. 

Nepožaduje sa zmena vetrania šachty a strojovne. 

Prístupový systém: V kabíne výťahu bude bezkontaktná čítačka kompatibilná pre 

súčasné karty MIFARE 13,56 MHZ. Čítačku a riadiaci systém vrátane montáže 

zabezpečí verený obstarávateľ. Dodávateľ/Zhotoviteľ výťahu pripraví umiestnenie 

čítačky, beznapäťový vstup na blokovanie tlačidiel, napájanie 230V na kabíne a voľné 

žily v ohybnom kábli pre prenos signálu RS485 do strojovne výťahu. 

Verejný obstarávateľ poskytne počas prác: Revíziu hlavného prívodu každého výťahu, 

prístup k energiám, vode, WC, uzamykateľnú miestnosť min. 3x3m. 

 

5. Výťah P3 - Poliklinika stred, stavba so súpis. č. 273 (Lôžkový) 

 

Pôvodné riešenie 

Výrobné 

číslo 

Typ 

výťahu  

Nosnosť 

(kg) 
Výrobca 

Rok 

výroby 
Umiestnenie 

Počet 

nástup. 

staníc 

41736545 nákladný 500 
Transporta 

Praha 
1973 

Poliklinika stred, stavba 

so súpis. č. 273, postavená 

na parcele C-KN č. 

631/10, katastrálne 

územie Brezno, LV č. 

1432, vlastníctvo: 

Nemocnica s poliklinikou 

Brezno, n.o. 

  

9 
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Šachta výťahu* 

Strojovňa Áno 

Hlava šachty 3 910 mm 

Zdvih 27 170mm 

Priehlbeň 1 160 mm 

Šírka šachty 2365 mm 

Hĺbka šachty 2655 mm 

Počet staníc 9 

Prechodné stanice Nie 

*rozmery, zvislosti a vyhotovenie  šachty si je povinný preveriť osobne na svoju 

zodpovednosť predkladateľ ponuky 

 

Požadované riešenie  

Požadované predpisy a normy Výťah vyhotovený úplne bez právnych vád. 

Požaduje sa najmä splnenie 

Nariadenia vlády 235/2015 Z.z., Nariadenia vlády 

127/2016 Z.z., Nariadenia vlády 148/2016 Z.z.,  noriem 

STN EN 81-20, STN EN 81-50. 

Požaduje sa odolnosť a funkčnosť pri zaplavenej priehlbni 

Kabína Vyhotovenie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie 

(Dvojité madlo po obvode, sklopné sedadlo, brailovo 

písmo, hlásenie staníc) 

Pri vstupe do kabíny, pod stropom,  uzavretý germicídny 

žiarič použiteľný za prítomnosti ľudí.  Parametre:  

napájanie: 230V/50Hz; Príkon: 30W/0,18A; krytie: IP20; 

životnosť zdroja UVC: cca 18000 hodín; zdroj UVC: 2x45 

μW/sek/cm2, 253,7 nm PHILIPS; množstvo ozónu: 

bezozónové; hlučnosť: 27,4 dB (ventilátor: 17,0 dB); 

rozmery: 485x165x70 mm; farba: biela RAL 9003, alebo 

ekvivalenté parametre.  Požaduje sa doklad o nulových 

emisiach UVC na mriežkach ventilátorov. 

Kabína rozmer (š x h x v) 1500 x 2350 x 2180 

Steny, strop kabíny Nerez leštená 

Ovládací panel v kabíne Nerez leštená, polohová signalizácia 

Tlačidlo otvorenia/zatvorenia dverí 

Tlačidlo ventilátor 

Kľúč prednostnej jazdy 

Blokovanie RFID čipom  

Podlaha kabíny Protišmyková, sivá 

Kabínové Dvere Rozmer 1100/2000, automatické 

Nerez leštená 

Šachtové Dvere Rozmer 1100/2000 automatické 

Nerez leštená 

Požiarna odolnosť  EW30 

Privolávače nástupíšť Nerez leštená, polohová signalizácia, privolávanie  

obojsmerné zberné 

Pohon Maximálny výkon 15kW 

http://www.nspbr.sk/
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Rýchlosť  výťahu  1m/s 

Koleso na ručný posun kabíny oboma smermi, aby bolo 

možné vyslobodiť osoby aj pri vybavenom zachytávači  

Rošt stroja správne navrhnutý  pre jestvujúce podmienky 

únosnosti podlahy 

Núdzová komunikácia  Dodávateľ dodá GSM zariadenie pre núdzovú komunikáciu 

uviaznutých osôb v kabíne. (SIM kartu dodáva 

objednávateľ) 

Riadenie Frekvenčné riadenie pohonu 

V prípade výpadku prúdu automatický dojazd do stanice 

s otvorením dverí.  Dojazd s vlastným záložným zdrojom. 

Po signáli z EPS výťah jazdí ako evakuačný a napájaný 

bude jestvujúcim dieselagregátom.  Pri výpadku 

dieselagregátu sa tiež požaduje automatický dojazd do 

stanice. 

Servis K výťahu musia byť dodané úplné návody a prístupové 

systémy potrebné pre bežnú údržbu, revízie, odborné 

prehliadky a skúšky, v čítane špeciálneho náradia a 

príslušenstva 
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6. Výťah L2 - Lôžková časť stred, stavba so súpis. č. 2389  (Lôžkový, 7st.) 

 

Pôvodné riešenie 

Výrobné 

číslo 

Typ 

výťahu  

Nosnosť 

(kg) 
Výrobca 

Rok 

výroby 
Umiestnenie 

Počet 

nástup. 

staníc 

41736547 lôžkový 500 
Transporta 

Praha 
1973 

Lôžková časť stred, stavba 

so súpis. č. 2389, 

postavená na parcele C-

KN č. 631/14, katastrálne 

územie Brezno, LV č. 

1432, vlastníctvo: 

Nemocnica s poliklinikou 

Brezno, n.o. 

  

7 

 

Šachta výťahu* 

Strojovňa Áno 

Hlava šachty 3770 mm 

Zdvih 20850 mm 

Priehlbeň 1 550 mm 

Šírka šachty 2360 

Hĺbka šachty 2670 

Počet staníc 7 

Prechodné stanice Nie 

*rozmery a zvislosti šachty si je povinný preveriť osobne na svoju zodpovednosť 

predkladateľ ponuky 

 

Požadované riešenie  

Požadované predpisy a normy Výťah vyhotovený úplne bez právnych vád. 

Požaduje sa najmä splnenie 

Nariadenia vlády 235/2015 Z.z., Nariadenia vlády 

127/2016 Z.z., Nariadenia vlády 148/2016 Z.z.,  noriem 

STN EN 81-20, STN EN 81-50. 

Požaduje sa odolnosť a funkčnosť pri zaplavenej priehlbni 

Kabína Vyhotovenie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie 

(Dvojité madlo po obvode, sklopné sedadlo, brailovo 

písmo, hlásenie staníc) 

Pri vstupe do kabíny,  pod stropom, uzavretý germicídny 

žiarič použiteľný za prítomnosti ľudí.  Parametre:  

napájanie: 230V/50Hz; Príkon: 30W/0,18A; krytie: IP20; 

životnosť zdroja UVC: cca 18000 hodín; zdroj UVC: 2x45 

μW/sek/cm2, 253,7 nm PHILIPS; množstvo ozónu: 

bezozónové; hlučnosť: 27,4 dB (ventilátor: 17,0 dB); 

rozmery: 485x165x70 mm; farba: biela RAL 9003, alebo 

ekvivalenté parametre.  Požaduje sa doklad o nulových 

emisiach UVC  na mriežkach ventilátorov. 
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Kabína rozmer (š x h x v) 1500 x 2350 x 2180 

Steny, strop kabíny Nerez leštená 

Ovládací panel v kabíne Nerez leštená, polohová signalizácia 

Tlačidlo otvorenia/zatvorenia dverí 

Tlačidlo ventilátor 

Kľúč prednostnej jazdy 

Blokovanie RFID čipom 

Podlaha kabíny Protišmyková, sivá 

Kabínové Dvere Rozmer 1100/2000, automatické 

Nerez leštená 

Šachtové Dvere Rozmer 1100/2000 automatické 

Nerez leštená 

Požiarna odolnosť  EW30 

Privolávače nástupíšť Nerez leštená, polohová signalizácia, privolávanie  

obojsmerné zberné 

Pohon Maximálny výkon 15kW 

Rýchlosť  výťahu 1m/s 

Koleso na ručný posun kabíny oboma smermi, aby bolo 

možné vyslobodiť osoby aj pri vybavenom zachytávači  

Rošt stroja správne navrhnutý  pre jestvujúce podmienky 

únosnosti podlahy 

Núdzová komunikácia  Dodávateľ dodá GSM zariadenie pre núdzovú komunikáciu 

uviaznutých osôb v kabíne. (SIM kartu dodáva 

objednávateľ) 

Riadenie Frekvenčné riadenie pohonu 

V prípade výpadku prúdu automatický dojazd do stanice 

s otvorením dverí. Výťah vykoná dojazd s vlastným 

záložným zdrojom. 

Po signáli z EPS výťah jazdí ako evakuačný a napájaný 

bude jestvujúcim dieselagregátom.  Pri výpadku 

dieselagregátu sa tiež požaduje automatický dojazd do 

stanice. 

Servis K výťahu musia byť dodané úplné návody a prístupové 

systémy potrebné pre bežnú údržbu, revízie, odborné 

prehliadky a skúšky, v čítane špeciálneho náradia a 

príslušenstva 
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7. Výťah L1- Lôžková časť stred, stavba so súpis č. 2389 (osobný, 7st.) 
 

Pôvodné riešenie 

Vyr. č. 
Typ 

výťahu  

Nosnosť 

(kg) 
Výrobca 

Rok 

výroby 
Umiestnenie 

Počet 

nástup. 

staníc 

41838409 osobný 320 
Transporta 

Brno 
1973 

Lôžková časť stred, stavba 

so súpis. č. 2389, 

postavená na parcele C-

KN č. 631/14, katastrálne 

územie Brezno, LV č. 

1432, vlastníctvo: 

Nemocnica s poliklinikou 

Brezno, n.o. 

  

7 

 

Šachta výťahu* 

Strojovňa Áno 

Hlava šachty 3050 

Zdvih 20850 

Priehlbeň 1 150 

Šírka šachty 1440 

Hĺbka šachty 1450 

Počet staníc 7 

Prechodné stanice Nie 

*rozmery a zvislosti šachty si je povinný preveriť osobne na svoju zodpovednosť 

predkladateľ ponuky 

 

Požadované riešenie  

Požadované predpisy a normy Výťah vyhotovený úplne bez právnych vád. 

Požaduje sa najmä splnenie 

Nariadenia vlády 235/2015 Z.z., Nariadenia vlády 

127/2016 Z.z., Nariadenia vlády 148/2016 Z.z.,  noriem 

STN EN 81-20, STN EN 81-50. 

Kabína Vyhotovenie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie 

(Dvojité madlo po obvode, sklopné sedadlo, brailovo 

písmo, hlásenie staníc) 

Pri vstupe do kabíny,  pod stropom,  uzavretý germicídny 

žiarič použiteľný za prítomnosti ľudí.  Parametre:  

napájanie: 230V/50Hz; Príkon: 30W/0,18A; krytie: IP20; 

životnosť zdroja UVC: cca 18000 hodín; zdroj UVC: 2x45 

μW/sek/cm2, 253,7 nm PHILIPS; množstvo ozónu: 

bezozónové; hlučnosť: 27,4 dB (ventilátor: 17,0 dB); 

rozmery: 485x165x70 mm; farba: biela RAL 9003, alebo 

ekvivalenté parametre.  Požaduje sa doklad o nulových 

emisiach UVC na mriežkach ventilátorov. 

Kabína rozmer (š x h x v) 890x1100x2180 
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Steny, strop kabíny Nerez leštená 

Ovládací panel v kabíne Nerez leštená, polohová signalizácia 

Tlačidlo otvorenia/zatvorenia dverí 

Tlačidlo ventilátor 

Kľúč prednostnej jazdy 

Blokovanie RFID čipom 

Podlaha kabíny Protišmyková, sivá 

Kabínové Dvere Rozmer 1100/2000, automatické 

Nerez leštená 

Šachtové Dvere Rozmer 1100/2000 automatické 

Nerez leštená 

Požiarna odolnosť  EW30 

Privolávače nástupíšť Nerez leštená, polohová signalizácia, privolávanie  

obojsmerné zberné 

Pohon Maximálny výkon 5kW 

Rýchlosť  výťahu 1m/s 

Koleso na ručný posun kabíny oboma smermi, aby bolo 

možné vyslobodiť osoby aj pri vybavenom zachytávači  

Rošt stroja správne navrhnutý  pre jestvujúce podmienky 

únosnosti podlahy 

Núdzová komunikácia  Dodávateľ dodá GSM zariadenie pre núdzovú komunikáciu 

uviaznutých osôb v kabíne. (SIM kartu dodáva 

objednávateľ) 

Riadenie Frekvenčné riadenie pohonu 

V prípade výpadku prúdu automatický dojazd do stanice 

s otvorením dverí. Napájanie vlastným zdrojom. 

Servis K výťahu musia byť dodané úplné návody a prístupové 

systémy potrebné pre bežnú údržbu, revízie, odborné 

prehliadky a skúšky, v čítane špeciálneho náradia a 

príslušenstva 
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Položkový rozpočet  s Výkazom výmer v el. forme je zverejnený osobitne 

 
Uchádzač je povinný vyplniť/oceniť všetky položky v nezmenenom poradí. Pokiaľ uchádzač 

neocení niektorú z položiek, bude zaviazaný uskutočniť predmet zákazky so všetkými 

požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými pod položkami v rozpočte za cenu, ktorú uvedie 

ako celkovú cenu predmetu zákazky, bez ohľadu na to, že nedošlo k oceneniu niektorých položiek v 

rozpočte. 

 

Uchádzač je povinný uviesť presnú a zrozumiteľnú špecifikáciu/popis jednotlivých položiek 

rozpočtu - uvedenie konkrétnej značky, výrobcu, typového označenia, druhu a pod. (napr. 

katalógový list, technický list, technický opis a pod.) na základe čoho sa jasne preukáže splnenie 

požadovaných technických (funkčných a výkonnostných parametrov) na predmet zákazky. 

  

http://www.nspbr.sk/


 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko 273/1, 977 01 Brezno 
www.nspbr.sk, e-mail: sekretariat@nspbr.sk, tel: 048/2820 111, IČO: 31 90 89 69 

Zapísaná v registri neziskových organizácií  OÚ Banská Bystrica pod reg.č.: OVVS/NO-14/2002 

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk  

 

Návrh na plnenie kritéria 
 

Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno 

 

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia výťahov v havarijnom stave“ 

 

Názov alebo obchodné meno uchádzača:  

[doplní uchádzač] 

Sídlo/Miesto podnikania: [doplní uchádzač] 

Štatutárny zástupca: [doplní uchádzač ] 

IČO: [doplní uchádzač] 

DIČ: [doplní uchádzač] 

 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena s DPH v EUR. 

 

 

Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

P. č. Názov diela 

1. Rekonštrukcia výťahov v havarijnom stave 

Celková cena bez DPH v EUR [doplní uchádzač ] 

Sadzba DPH v % [doplní uchádzač ] 

Výška DPH v EUR [doplní uchádzač ] 

Celková cena s DPH v EUR [doplní uchádzač ] 
V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa/zhotoviteľa stavebných prác, ktoré sú s realizáciou zákazky 

spojené. Cena za celý predmet zákazky je tvorená súčtom všetkých položiek Rozpočtu s Výkazom výmer stavby 

„Rekonštrukcia výťahov v havarijnom stave“. 

 

 

V [doplniť miesto], dňa: [doplniť dátum] 

 

 

 

 

................................................................ 

               [doplniť meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby] 
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Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk  

 

Čestné vyhlásenie  
 
[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „súťaž“) vyhlásenej verejným obstarávateľom 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno (ďalej len „verejný 

obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky „Rekonštrukcia výťahov v havarijnom 

stave“ (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk, týmto 

 

čestne vyhlasujem, že 

 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

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

obvyklého pobytu. 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 

 

–––––––––––––––––––––––––

[doplniť podpis] 
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Príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk  

 

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
 
[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „súťaž“) vyhlásenej verejným obstarávateľom 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno (ďalej len „verejný 

obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky „Rekonštrukcia výťahov v havarijnom 

stave“ (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk, týmto 

 

čestne vyhlasujem, že 

 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného 

obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 

ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek 

aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži, 

 neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej 

osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu 

alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá 

je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 

pravdivé a úplné informácie. 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 

 

–––––––––––––––––––––––––

[doplniť podpis] 
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