
 

Výzva na predloženie ponuky (Prieskum trhu) 

 

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

neskorších predpisov  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Domov dôchodcov 
Sídlo: Pažítková ul. č. 2 
PSČ: 821 01   
Mesto/obec: Bratislava   
Štát: Slovenská republika  
IČO: 00226 840 
Telefón: +421 2 43634427  
Kontaktná osoba:  
Mgr. Henrieta Hodáková 
mailto:henrieta.hodakova@ddpazitkova.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky 
„Rekonštrukcia osobného výťahu a potravinárskeho  výťahu“ 
  

3. Druh zákazky 
stavebné práce 
 

4. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava 
 

5. Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia a jeho rozsah 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia 1 osobného výťahu a 1 potravinárskeho výťahu v Domove dôchodcov, 
Pažítková 2 v rozsahu prác: 
 
Osobný výťah: odpojenie dvernej výťahovej elektroniky, odpojenie zárubňovej výťahovej elektroniky, 
inštalácia nového plášťa kabíny, lišty rovné a rohové, inštalácia novej podlahy, demontáž existujúceho 
svietidla, dokládka obkladového materiálu, inštalácia nového stropného obkladu, elektroinštalácia a 
inštalácia nového osvetlenia led svietidlami, kompletáž, silikónovanie, vyvažovanie a nastavenie nového stavu 
zaťaženia kabínky, TOV 250kg,  revízna správa. 
 
 
Potravinový výťah:  odpojenie dvernej výťahovej elektroniky, odpojenie zárubňovej výťahovej elektroniky, 
odpojenie a demontáž jestvujúcej kabíny výťahu, likvidácia odpadu – kabína, nová kabína (celonerezová) a 
inštalácia novej kabíny, vyvažovanie a nastavenie novej kabíny, kompletáž, silikónovanie  revízna správa 
 
Ide o stavebné práce, pri ktorých na prípravu  a spracovanie výkazu - výmeru je nevyhnutná osobná obhliadka 
a dôkladné zistenie skutočného stavu a presná špecifikácia a zameranie potrebných úkonov. Nakoľko sa 
uvažované plochy skladajú z množstva konštrukčne, tvarovo a aj odlišne stavebne riešených častí, je nutné 
aby si každý možný dodávateľ diela osobne  vykonal obhliadku stavby spojenú s osobne stanoveným výkazom 
výmer. Vzhľadom na opakované opravy a vykonávanie náterov rozličnými druhmi farieb, je potrebné, aby 
dodávateľ vykonal skúšku podkladu na viacerých náhodne vytipovaných plochách.  
Obhliadka možná po dohovore s kontaktnou osobou.  
 

6. Lehota na poskytovanie predmetu zákazky: 
30.11.2017  
 

7. Predkladanie ponuky 
               Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na  

celý predmet zákazky. Predmet zákazky sa nesmie deliť. Verejný obstarávateľ nepripúšťa žiadne varianty.  

Domov  dôchodcov 

 

mailto:henrieta.hodakova@ddpazitkova.sk


 

8. Lehota na predkladanie ponúk:  
Do dňa: 24.08.2017 o 8:00 
Ponuky doručovať osobne, poštou alebo  na e-mailovú adresu: mailto:henrieta.hodakova@ddpazitkova.sk 
v lehote na predkladanie ponúk 
 

9. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
- Identifikačné údaje uchádzača, kontakt na osobu oprávnenú konať za uchádzača 
- Doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky 
 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia celková cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky 
 

11.  Typ zmluvy:  

 kúpno-predajný obchodný vzťah realizovaný na základe objednávky verejného obstarávateľa 

 
 

12. Ďalšie informácie  

Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku. 
 

13. Obsah ponuky: 

-doklad/y preukazujúce osobné postavenie, 
- vyplnený podrobný štruktúrovaný rozpočet ceny na dodávku zákazky 

             
 

14. Predpokladaná hodnota zákazky 
Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške  maximálne 19 000,- EUR bez DPH  
 

15. Podmienky financovania: 
                Financovanie sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.   

Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od predloženia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 
 

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 
-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 
-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu, 
-  ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre     
ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu pokračoval. 

 

17. Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu:  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu znáša 
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok tohto 
prieskumu trhu. 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému obstarávateľovi 
záväzok s Vami uzavrieť kúpno-predajný obchodný vzťah. 
                                                                                                                                                                            

     
                                                                                             
V Bratislave, dňa 14.08.2017 

  PhDr. Eva Samolejová, v.r.                                                                                                      
                                                                                                                              riaditeľka 

mailto:milan.zelenik@ddpazitkova.sk

