
VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky 

č. VHÚ-32/2019 

 
(Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác 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. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 

Názov:   Vojenský historický ústav  

Sídlo:     Krajná 27, 821 04 Bratislava 

Krajina:   Slovenská republika 

Štatutár:    plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ   

IČO:    00802751 

DIČ:    2020879575 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK58 8180 0000 0070 0016 9713 

Kontaktná osoba:  kpt. Ing. Miroslav Blahut, vedúci múzejného oddelenia Svidník VHM  

Telefón:   054/4864500  

E-mail:   miroslav.blahut@vhu.sk 

 

2. Predmet zákazky 

2.1.  Názov predmetu zákazky: 

„Modernizácia výťahu - Vyhliadková veža na Dukle“ 

 

     2.2. Stručný opis predmetu zákazky 

Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie demontáže špeciálneho rýchlovýťahu  

(1 ks) pre Vyhliadkovú vežu na Dukle (3 zastávky), dodanie projektovej dokumentácie 

(ďalej len „PD“) pre súvisiace stavebné práce, dodanie technickej dokumentácie nového 

výťahu, dodávka a montáž nového výťahu, vykonanie úradnej skúšky vrátane spracovania 

protokolu o jej vykonaní vrátanie zabezpečenia servisnej činnosti počas záručnej doby 

výťahu.  

Cieľom modernizácie je nahradenie starého osobného výťahu, ktorý je v havarijnom stave, 

pričom tento typ výťahu sa už nevyrába, novým výťahom s kvalitatívne vyššími 

parametrami (nosnosť, rýchlosť, ovládanie výťahu, bezpečnostné prvky atď.). Nový výťah             

je potrebné inštalovať do jestvujúcej výťahovej šachty bez úpravy jej rozmeru (2800x3200 

mm).  

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 k tejto výzve – Opis 

predmetu zákazky.  

 

     2.3. Druh a predpokladané množstvo  

     Druh zákazky: stavebné práce. 

     Predpokladané množstvá sú uvedené v Prílohe č. 1 k tejto výzve – Opis predmetu zákazky. 

 

     2.4. Spoločný slovník obstarávania 

45111300-1 Demontážne práce,  

45216200-6 Stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení,  

45313100-5 Inštalácia výťahov,  

50750000-7 Opravy a údržba výťahov,  

71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor,  

71300000-1 Inžinierske služby. 



 

     2.5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku                         

na  celý predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto výzve – Opis 

predmetu zákazky.  

 

     2.6. Miesto poskytnutia predmetu zákazky 

Vojenské historické múzeum - Múzejné oddelenie Svidník 

            Vyhliadková veža na Dukle - Vyšný Komárnik 

 

Poznámka: nachádza sa v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky Duklianske  

bojisko. 

        

Meno a priezvisko zodpovedných zamestnancov za prevzatie predmetu zákazky: 

kpt. Ing. Miroslav Blahut, vedúci múzejného oddelenia Svidník ako veliteľ objektu 

Vyhliadková veža na Dukle, tel. 054/4864500, e-mail: miroslav.blahut@vhu.sk                            

a Ing. Jozef Kusala, OR-Š oddelenia logistického zabezpečenia a služieb VHÚ                                       

za obstarávateľa, tel. 02/48207708, e-mail: jozef.kusala@vhu.sk. 

         

    2.7. Termín uskutočnenia stavebných prác predmetu zákazky 

- požadovaný termín uskutočnenia stavebných prác po nadobudnutí účinnosti 

zmluvy o dielo - do 100 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia 

staveniska zmluvnými stranami. 

 

     2.8. Typ zmluvného vzťahu 

    Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo uzatvorenej podľa               

§ 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZoD“) na modernizáciu výťahu vrátane spracovania PD. 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky 

      Predpokladaná hodnota zákazky: 66 666,66 € bez DPH (80 000, - € vrátane DPH). 

                 

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 15.05.2019 o 12:00 hod. 

 

Uchádzač vloží ponuku do neprehľadnej obálky. Obálka s cenovou ponukou musí byť 

uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:  

     a) adresa verejného obstarávateľa:  Vojenský historický ústav  

                 Krajná 27  

                 821 04 Bratislava 

     Osobne (kuriér) na spisovňu Riaditeľstva VHÚ v pracovné dni od 8:00 hod. – 15:00 hod. 

     b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania), 

     c) označenie:      „VO - neotvárať“ 

     d) heslo:        „Modernizácia výťahu-VVnD“ 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená                          

do vyhodnotenia ponúk. 

5. Obhliadka miesta 

Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby si uchádzač sám overil 

a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu a spracovanie 

cenovej ponuky. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí sa musia 
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preukázať dokladom totožnosti. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené 

osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri 

mesiace).   

Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa bude realizovať na základe 

telefonického dohovoru na tel. č. 054 4864500 a mob. tel. č. 0903 820 546 (kpt. Ing. 

Miroslav Blahut, vedúci Múzejného oddelenia Svidník VHM) v období od 06.05.2019 

do 10.05.2019. 

6. Vyhodnotenie ponúk 

Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je 16.05.2019 o 09:00 hod. 

 

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili cenovú 

ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača 

preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným 

hodnoverným dokladom. Ak sa na otváraní obálok s ponukami zúčastnia namiesto 

štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača                       

(nie staršou ako tri mesiace).   

 

Otváranie ponúk sa uskutoční na mieste:  Vojenský historický ústav 

                  Krajná 27,                       

                                                                                821 04 Bratislava 

1. poschodie, kancelária č. 109 

 

Hodnotená bude celková ponuková cena s DPH a doba realizácie. Komisia pridelí poradie 

od najnižšej ceny po najvyššiu cenu, a od najkratšej doby realizácie po najdlhšiu. Úspešným 

(prvým) sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať ekonomicky 

najvýhodnejšiu ponuku. 

 

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna 

ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť toto obstarávanie. 

 

7. Podmienky účasti 

Osobné postavenie  

7.1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich      

       sa osobného postavenia - § 32 zákona: 

7.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa               

§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač voči verejnému obstarávateľovi 

nepreukazuje. 

7.1.2 Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí                         

na portáli www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom 

pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné 

obstarávanie. 

7.1.4 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod                      

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. 

 

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: 

Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou. 

 



7.2. Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce a poskytovať službu, v ktorom 

musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočňovanie 

stavebných prác a poskytovanie služby vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým môže 

byť: 

     7.2.1. Aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra, 

     7.2.2. Aktuálny výpis z obchodného registra, 

     7.2.3. Iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov 

- verejný obstarávateľ získa a použije doklady uchádzačov uvedené pod bodmi 

7.2.1 až 7.2.3. v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení 

neskorších predpisov. 

7.3. Kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb.                                         

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov, v rozsahu (§ 5 ods. 1a): komplexné architektonické                                 

a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo alebo (§ 5 ods. 1b): inžinier pre 

konštrukcie pozemných stavieb , inžinier pre technické, technologické a energetické 

vybavenie stavieb a inžinier pre statiku stavieb (uchádzač preukazuje kópiou 

osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre 

tieto činnosti, ktoré sú pre spracovanie daného predmetu zákazky ťažiskové). 

  7.4. Kópiu dokladu o výkone činnosti stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb.                 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov - odborné zameranie pozemné stavby - splnomocňujúce                         

na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb.                  

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, resp. iný rovnocenný doklad vydávaný v krajine sídla uchádzača. Uchádzač 

predloží fotokópiu dokladu - osvedčenie s originálom odtlačku pečiatky a podpisom 

odborne spôsobilej osoby. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia 

pravdivosti údajov. 

   7.4.Kópiu dokladu Vyhradené technické zariadenia (ďalej len „VTZ“) zdvíhacie: 

  Firma: platné oprávnenie na montáž, opravu, servis a OPaOS VTZ zdvíhacích podľa  

§ 15 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene                

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platné osvedčenie                   

na prácu na VTZ zdvíhacích podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti                       

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v rozsahu Aa, Ad Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci                              

s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou 

sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 

zariadenia v znení neskorších predpisov, príloha č. 1, časť 4. 

  Živnosť: platné osvedčenie na prácu na VTZ zdvíhacích podľa § 16 zákona                         

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu Aa, Ad Vyhlášky 

MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 

zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, 

ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, 

príloha č. 1, časť 4. 



Požaduje sa oprávnenie v rozsahu § 18 ods. 1 písm. c) Vyhlášky MPSVaR SR                              

č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou 

sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia                          

v znení neskorších predpisov. 

  

Úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy povinne podá Vyplnenú žiadosť o vydanie 

OPRÁVNENIA na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách 

Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) 

zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov, podľa § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa 

predpisu Všeob-21-2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, 

energetickej Inšpekcii a požiarnom dozore v rezorte Ministerstva obrany SR v znení Nariadenia 

ministra obrany SR č. 71/2013. Uchádzač, ktorý už má takéto oprávnenie, predloží jeho 

fotokópiu a už nemusí predkladať iné doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti. 

8. Obsah ponuky 

8.1. Kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti podľa bodu 7.3. tejto výzvy. 

8.2. Kópiu dokladu výkon činnosti stavbyvedúceho podľa bodu 7.4. tejto výzvy. 

8.3. Kópiu dokladu Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie podľa bodu 7.5. tejto 

výzvy. 

8.4. Cenová ponuka spracovaná podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy. Cenovú ponuku 

vyhotovenú podľa uvedeného vzoru, pričom cena za uskutočnenie prác musí byť 

uvedená  v menovej jednotke EURO. 

Ponúknutá cena musí byť úplná vrátane všetkých nákladov spojených s uskutočnením 

prác v mieste plnenia. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu 

celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke označením: „NIE 

SOM PLATITEĽOM DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane 

platiteľom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať. 

Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené 

originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva. 

9. Kritériá na hodnotenie ponúk 

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH                               

za uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky a doba realizácie v dňoch. V cene budú 

zahrnuté všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s uskutočnením stavebných 

prác. Požaduje sa oceniť každú položku samostatne a sumárne za celý rozsah zákazky. 

10. Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác predmetu zákazky 

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 2 k tejto výzve. ZoD s úspešným 

uchádzačom nesmie byť v rozpore s týmito obchodnými podmienkami. Verejný 

obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky s úspešným uchádzačom 

Zmluvu o dielo. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného 

platobného styku prostredníctvom finančného oddelenia verejného obstarávateľa po 

riadnom uskutočnení stavebných prác. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej 

doručenia na spisovni verejného obstarávateľa. Preddavky verejný obstarávateľ nebude 

poskytovať. 

 

 



11. Ďalšie informácie 

     11.1.  V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ 

opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si                         

v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného uchádzača originály alebo 

úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 7.2. tejto výzvy. 

11.2. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom      

         jazyku alebo v českom jazyku. 

11.3. Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác,  

                ak: 

- nebola predložená žiadna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy, 

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám podľa opisu predmetu 

zákazky. 

     11.4.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak: 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená, 

- celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného 

obstarávateľa. 

11.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom 

umiestneným ako druhým v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode                           

s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je 

umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu                            

s uchádzačom, ktorý  je umiestnený ako tretí v poradí.  

11.6.    Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri tomto postupe zadávania zákazky nie 

je možné podať žiadosť o nápravu ani námietky. 

     11.7.   Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadil komisiu. 

     11.8. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne                   

oznámený výsledok vyhodnocovania ponúk. 

     11.9.    Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu ZoD.  

     11.10. Uzavretá ZoD nesmie byť v rozpore s obchodnými podmienkami (Príloha                                 

č. 2 k výzve) a úspešnou ponukou. Úspešný uchádzač predloží ZoD v lehote                          

do štyroch pracovných dní od elektronicky doručeného (e-mailom) oznámenia 

o úspešnosti   jeho ponuky. 

     11.11. Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky                

si  uchádzači hradia v plnej výške. 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

Ing. Štefan Kukumberg 

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

Osoba poverená riaditeľom VHÚ riadením obstarania danej zákazky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k výzve č.: VHÚ-32/2019 
 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

PODROBNÝ 

 

„Modernizácia výťahu - Vyhliadková veža na Dukle“ 
 

Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenia vypracovania projektovej 

dokumentácie pre súvisiace stavebné práce, dodanie technickej dokumentácie nového výťahu, 

demontáže starého výťahu, odvoz stavebného odpadu a starého výťahu, dodávka a montáž 

nového výťahu a vykonanie úradnej skúšky vrátane spracovania protokolu o jej vykonaní. 

 

Cieľom modernizácie je nahradenie starého atypického výťahu, ktorý je morálne 

a technicky zastaraný, ako aj vybaviť Vyhliadkovú vežu na Dukle kvalitným, bezpečným 

a technicky moderným výťahom. Nový výťah musí byť umiestnený v pôvodnej výťahovej 

šachte. 
 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MODERNIZÁCIE VÝŤAHOV 

 

Pred realizáciou je potrebné vypracovanie a dodanie kompletnej projektovej 

dokumentácie v stupni spracovania realizačných projektových dokumentácií pre 1 výťah 

slúžiacich na prepravu osôb, pričom zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie projektovej 

dokumentácie odborne spôsobilými osobami, za ktoré v plnom rozsahu nesie zodpovednosť, 

teda vrátane všetkých projektov profesií / kategórií, potrebných aj pre stavebné konanie 

(stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebných úprav) a pre samotnú realizáciu rekonštrukcie 

výťahu. 

Projektová dokumentácia v 6-tich výtlačkoch a 1 CD musí obsahovať: 

- Zameranie skutkového stavu vo formátoch DWG a PDF. 

- Architektonické a stavebné riešenie vo formátoch DWG a PDF + vizualizácia. 

- Statické riešenie / posúdenie (posudok) vo formáte PDF. 

- Časť „Elektroinštalácia-slaboprúd“ vo formáte DWG a PDF. 

- Časť „Elektroinštalácia-silnoprúd“ vo formáte DWG a PDF 

- Výkaz výmer a kontrolný rozpočet so sumarizáciou výsledkov stavebných, 

technologických a prevádzkových súborov, elektronicky vo formátoch PDF a XLS. 

- Plán užívania verejnej práce vo formátoch DOCX a PDF. 

- Plán BOZP vo formátoch DOCX a PDF. 

- Plán požiarnej ochrany vo formátoch DOCX a PDF.  
 

 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ POŽADUJE PRED VYKONANÍM REALIZÁCIE 

VÝŤAHU PREDLOŽIŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU NA POSÚDENIE SEKCII 

KONTROLY, ODBORU KONTROLY, DOZOROV A INŠPEKCIÍ TRENČÍN 

MINISTERSTVA OBRANY SR! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pôvodné technické parametre rýchlovýťahu: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Požadované základné technické parametre nového výťahu: 

 

Typ výťahu:    Osobný. 

Nosnosť:    Min. 1275 kg/17 osôb. 

Pohon výťahu:   Trakčný/frekvenčne riadený/bezprevodový stroj. 

Rýchlosť:    Min. 1,6 m/s. 

Počet staníc:    3/4 

Zdvih:     38,85 m. Pred realizáciou treba spresniť! 

Hlava šachty/priehlbeň:  5 600/20001 mm. 

Umiestnenie strojovne:  Hore-nad šachtou. 

Kabína:    Priechodzia len na 1.N.P. 

Rozmery kabíny:   Presný rozmer stanoví zhotoviteľ. 

Rozmer šachty:   2800 x 3200 mm, medzi dver.2 100 mm. 

Dvere kabínové:   Automatické teleskopické. 

Dvere šachtové:   Automatické teleskopické. 

Ovládanie:    Tlačidlové. 

Prívod el.prúdu:   3 x 400/230 V, 50 Hz. 

Rozvádzač:    Mikroprocesorový riadiaci systém najnovšej generácie. 

Požiarna odolnosť:   EW60. 

Energetická trieda:   Min. A. 

 

Výťah musí spĺňať požiadavky Nariadenia vlády SR č. 22/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní 

bezpečnostných častí do výťahov na trhu. Inštaláciou nového výťahu musia byť splnené 

najnovšie požiadavky noriem EN81-80, EN81.1+A3, EN12015 a EN12016 a požiadavky 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu                      

a orientácie. 

 

 
 



 
 
 

ŠPECIFIKÁCIA A TECHNICKÝ POPIS POŽADOVANÝCH PRÁC A DODÁVOK 

 

Elektroinštalácie: 

− kompletná výmena vodičov vrátane plochých závesných káblov, 

− výmena výťahového rozvádzača za rozvádzač mikroprocesorový s frekvenčným 

meničom, 

− tlačidlo „STOP“ v priehlbni, 

− výmena osvetlenia strojovne a šachty, ovládanie zo strojovne a šachty (východiskovej 

stanice), 

− montážne zásuvky 230V AC v strojovni a šachte a na strope kabíny. 

Rám klietky: 

− nový oceľový, 

− obojsmerné zachytávače. 

Kabína výťahu: 

− oceľová, zložená z lamiel, povrchová úprava vnútorného interiéru - RAL - nerez brus, 

− osvetlenie kabíny - stropný podhľad s LED diódami, 

− núdzové osvetlenie v kabíne (v činnosti po dobu 1 hod. od výpadku elektrickej energie), 

− hlásič poschodí - zvuková signalizácia dojazdu kabíny, 

− nerezový držiak na bočnej stene kabíny, 

− zrkadlo na zadnej stene kabíny, 

− GSM brána - spojenie s vyslobodzovacou službou, 

− pevná podlaha - protišmyková podlahovina, 

− vetracie mriežky, 

− váženie zaťaženia kabíny. 

Tlačidlá v kabíne: 

− ovládacia kombinácia - panel z nerezovej ocele obsahujúci tieto presvetlovacie tlačidlá 

s potvrdením voľby: 



− tlačidlá do jednotlivých poschodí - odosielače s Braillovým písmom vo vyhotovení  

antivandal, 

− opakované otváranie dverí, 

− núdzové osvetlenie, 

− smerová signalizácia - ukazovateľ smeru jazdy, 

− polohová signalizácia - digitálny ukazovateľ polohy kabíny (display), 

− núdzová signalizácia - alarm (spojenie s vyslobodzovacou službou), 

− signalizácia preťaženia, 

− tlačidlo - ventilátor (časové obmedzenie chodu). 

Kabínové dvere: 

− automatické teleskopické, 

− pre plynulosť chodu musí byť riadenie pohonnej jednotky vybavené frekvenčným 

meničom, 

− povrchová úprava – RAL. 

Protiváha a montáž pevných vodítok: 

− montáž nových pevných vodítok, 

− nová oceľová protiváha vrátane vedenia pre pevné vodítka. 

Pevné vodítka kabíny: 

− nové vodítka kabíny. 

Obmedzovač rýchlosti: 

− umožňujúci obojstranné vybavenie, 

− nové napínanie, obmedzovače rýchlosti vrátane lanka. 

Šachtové dvere: 

− automatické teleskopické,  

− povrchová úprava – RAL. 

Tlačidlá v poschodiach: 

− tlačidlové „nerez“ tablo umiestnené v každom podlaží obsahujúce: 

− presvetlovacie tlačidlá s Braillovým písmom a potvrdením voľby vo vyhotovení  

antivandal, 

− polohová signalizácia (display) v nástupnej stanici, 

− smerová signalizácia - smerové šípky, 

− privolávač do stanice. 

Priehlbeň šachty: 

− je nutné vybúrať betónové dosady (nárazníky), 

− montáž konštrukcie nárazníkov vrátane polyuretánových dosadov s certifikátom, 

− montáž rebríka, 

− montáž bezpečnostnej prepážky medzi klietkou a protiváhou (ak bude použitá), 

− povrchová úprava – Komaxit. 

Výťahový stroj: 

− nový výťahový stroj - trakčný frekvenčne riadený bezprevodový cca 6 KW 

 



Nosné orgány: 

− nové oceľové laná v prevedení podľa STN - EN 

POŽADUJE SA „DODÁVKA NA KĽÚČ“, KTORÁ BUDE OBSAHOVAŤ: 

 

− kompletnú dodávku všetkého materiálu, jeho dopravu vrátane naloženia a zloženia 

materiálu na mieste stavby, 

− projekt stavebných prác, 

− technickú dokumentáciu výťahu, 

− všetky montážne práce, 

− všetky potrebné skúšky a certifikáty, 

− režijné náklady, uvedenie výťahu do prevádzky a zaškolenie dozorcu výťahu, 

− všetky stavebné práce (napr. búracie, murárske, maliarske a natieračské, odvoz 

stavebnej sutiny, upratanie a likvidácia demontovaného materiálu v súlade so 

zákonom o odpadoch), 

− UPS (záložný zdroj) - v prípade výpadku elektrickej energie , výťah zíde do najbližšej 

stanice a otvorí dvere. 

 

POŽIADAVKY NA ZÁRUČNÚ DOBU A ZÁRUČNÝ SERVIS: 

 

− verejný obstarávateľ požaduje záruku na výťahy v dĺžke 60 mesiacov od uskutočnenia 

úspešného preberacieho konania a zabezpečenie komplexného servisu výťahov                        

za účelom udržovania bezchybného technického stavu, bezpečnosti                                                        

a prevádzkyschopnosti výťahov počas záručnej doby. 

− verejný obstarávateľ žiada zabezpečiť v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia                   

pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými               

a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 

zariadenia a príslušnými STN zaväzuje zabezpečovať počas záručnej doby najmä: 

− verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby pri plnení predmetu zákazky 

poskytoval servis v požadovanej kvalite, pri dodržaní návodov na údržbu a odporúčaní 

výrobcov, pri dodržaní všetkých zákonov, noriem a vyhlášok platných na území SR. 

− verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača pred podpisom Zmluvy                              

o dielo, predložiť návrh servisnej zmluvy. 

− verejný obstarávateľ uzatvorí na základe výsledku verejného obstarávania                                    

s uchádzačom servisnú zmluvu počas trvania záručnej doby 60 mesiacov. 

1. Odborné prehliadky - vykonávané v rozsahu podľa Vyhlášky Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. a normy STN 27 4002 v termínoch 

stanovených touto vyhláškou a normou, a to v závislosti od servisovaného zariadenia, 

vrátane vypracovaných servisných záznamov. 

Súčasťou odborných prehliadok sú aj nasledovné činnosti: 

Pravidelná preventívna údržba, mazanie a čistenie - vykonávaná podľa vopred 

stanoveného programu za účelom zistenia spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky 

zariadení a zahŕňa: 

− mazanie zariadení podľa mazacieho plánu výrobcu, 

− čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt, 

− kontrola nastavení zariadení, a ich prípadné nastavenie. 

Potrebný pomocný materiál, oleje mazadlá a čistiace prostriedky sú zahrnuté v cene               

za vykonanie odbornej prehliadky a ich likvidáciu zabezpečuje zhotoviteľ v súlade                   



so zákonom o ochrane životného prostredia. 

2. Odstránenie bežných prevádzkových porúch - prevádzkové poruchy, ktoré môžu byť 

odstránené nastavením, prípade výmenou súčastí zariadenia, ako sú napr. pružinky, 

kontakty, žiarovky, tlačidlá, fotobunky, a iný materiál vrátane spotrebného. 

Odstránenie bežných prevádzkových porúch je zhotoviteľ povinný vykonať                                  

do 24 hodín od ich nahlásenie. Cena za vykonanie opráv zariadení, ktoré sú v záruke, 

bude zahrnutá v cene základnej dodávky. 

3. Odborné skúšky - vykonávané k overeniu spôsobilosti zariadenia v rozsahu podľa 

Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. a normy 

STN 27 4002 v termínoch stanovených touto vyhláškou a normou, vrátane 

vypracovaných servisných záznamov. Termíny na vykonanie skúšky budú vopred 

prerokované a odsúhlasené poverenou osobou objednávateľa. 

4. Opakovaná úradná skúška - zhotoviteľ zabezpečí na konci záručnej lehoty, t. j. pred 

uplynutím 60 mesačnej záruky mimoriadnu úradnú skúšku, vykonanú v zmysle platnej 

legislatívy v čase výkonu skúšky, osvedčenú technickou inšpekciou s kladným 

výsledkom. V prípade nedostatkov zabezpečí zhotoviteľ ich odstránenie na svoje 

vlastné náklady a predloží kladnú úradnú skúšku. Úradnú skúšku vykoná orgán 

inšpekcie práce Ministerstva obrany SR. 

5. Technická asistencia - školenie personálu objednávateľa - pri uvedení výťahu                            

do prevádzky a prípadne na žiadosť objednávateľa zabezpečí zaškolenie poverených 

osôb objednávateľa v súvislosti s obsluhou zariadení a zoznámenia sa s postupmi 

bežného vyslobodzovania uviaznutých osôb z kabíny výťahu. 

6. Pohotovosť - zabezpečenie 24-hodinového pohotovostného dispečingu a zabezpečenie 

komunikácie s pohotovostným dispečingom; 

7. Vyslobodenie zaseknutých osôb - v kabíne výťahu (do 60 minút od nahlásenia 

zhotoviteľovi); 

8. Vedenie záznamov - o odborných servisných činnostiach v Knihe kontrol výťahu,                       

o vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach, vyhotovovanie 

protokolov; 

9. Poskytovanie poradenstva - pre Objednávateľa: oboznamovanie Objednávateľa                          

o výsledkoch odborných prehliadok a odborných skúšok spolu s návrhom na potrebnú 

opravu a o vykonaných činnostiach v rámci pravidelnej preventívnej údržby 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY: 

 

− zhotoviteľ zrealizuje zameranie skutkového stavu, ktoré bude vykonané v rozsahu 

potrebnom pre vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu stavby, 

− projektová dokumentácia bude spracovaná v rozsahu podľa Prílohy č. 2 a 3 sadzobníka 

pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 

v platnom znení. Projektová dokumentácia bude odovzdaná v šiestich vyhotoveniach 

(vyhotovenia budú v tlačenej podobe). Projektová dokumentácia bude zároveň 

odovzdaná v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte 

PDF aj vo formáte DWG, 

− súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby bude 

spracovaný v dvoch výtlačkoch v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD 

nosiči. Výkaz výmer, bez udania cien, bude vyhotovený v štyroch výtlačkoch                        

a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte PDF aj XLS 

(Excel). Výkaz výmer a rozpočet musia byť spracované formou figúr, ktoré zahŕňajú 

všetky dôležité aritmetické výrazy a výmery, ktoré sa počas tvorby rozpočtu vyskytnú. 

Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie 



nebudú oceňované v súboroch, ale budú rozpísané po položkách a to v matematickom 

slede. Poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať. Všetky položky 

v rozpočte musia obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, 

jednotkovú cenu, náklady spolu, hmotnosť v tonách, sutina v tonách. Na požiadanie 

objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia z akejkoľvek časti diela                                    

v požadovanom počte, 

− PUVP bude spracovaný podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z.                

o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných 

prácach“) tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej 

poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu. PUVP bude odovzdaný                           

v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe a v elektronickej podobe na CD nosiči                  

vo formáte PDF aj DOC (Word), 

− Plán BOZP bude spracovaný podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z. z.                                

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov         

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“), § 3 ods. 2 

nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.“). Plán 

BOZP bude odovzdaný v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe a v elektronickej 

podobe na CD nosiči vo formáte PDF aj DOC (Word). Hlavný inžinier projektu stavby 

bude poverený na koordináciu projektovej dokumentácie z hľadiska BOZP, 

− PPO bude spracovaný podľa § 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe                                    

a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MV SR                         

č. 94/2004 Z. z.“). PPO bude odovzdaný v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe                             

a v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte PDF aj DOC (Word), 

− pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a technickými normami a je viazaný 

prípadnými pokynmi objednávateľa. Ak objednávateľ obstará nevhodné veci na 

vykonanie diela a odovzdá ich zhotoviteľovi za týmto účelom alebo ak je pokyn 

objednávateľa nevhodný, je v zmysle § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zhotoviteľ 

pri vynaložení odbornej starostlivosti povinný na túto skutočnosť upozorniť 

objednávateľa bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom (napr. zápis                           

v stavebnom denníku), inak zodpovedá za vady diela spôsobené vykonaním 

nevhodného pokynu alebo použitím nevhodných vecí, 

− zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou                             

a dodržiavať platnú legislatívu, najmä ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „stavebný zákon“), 

− zhotoviteľ použije stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené 

v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z a technické 

požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa smernice Ministerstva obrany 

SR č. 3/2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe  

a pri užívaní stavieb vojenskej správy (ďalej len „smernica“). Zhotoviteľ vyhlasuje, 

že s obsahom smernice bol oboznámený pred podpisom tejto zmluvy, 

− zhotoviteľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať platným Slovenským technickým 

normám, oborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie                     

a musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto 



predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými 

normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, 

− všetky stavebné výrobky a materiály musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené 

v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť 

pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov, 

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 

užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z., 

− v priebehu realizácie diela je povinnosťou zhotoviteľa viesť stavebný denník v zmysle 

§ 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, 

− pri realizácii prác na stavenisku je potrebné zohľadniť všeobecné zásady týkajúce sa 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. 

z.. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úlohu koordinátora plnila osoba poverená 

zhotoviteľom, 

− zhotoviteľ vypracuje kontrolný a skúšobný plán a predloží ho objednávateľovi                         

na odsúhlasenie najneskôr 10 pracovných dní od odovzdania staveniska, 

− zhotoviteľ dodá objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram 

prác do 10 pracovných dní od začatia realizácie diela, 

− zhotoviteľ je povinný preukázať najneskôr pri podpise zmluvy o dielo uzatvorenie 

poistnej zmluvy na poistenie škody spôsobené podnikateľom v minimálnej výške                    

150 000,- EUR, ktorá musí byť platná a účinná po dobu vykonávania diela až do jeho 

ukončenia, 

− zhotoviteľ je povinný predložiť pred podpisom zmluvy o dielo oprávnenie vydané 

orgánom dozoru ministerstva pri realizácií montáže vyhradených technických 

zariadení - preukázanie splnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa 

§ 15 alebo § 16 zákona č. 124/2006 Z. z., 

− zhotoviteľ určí hlavného koordinátora zabezpečenia BOZP na stavenisku, 

− Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie prác v priestoroch objednávateľa v súlade                           

so zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a nariadením vlády č. 396/2006 

Z. z. a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia 

pracovníkov a bezpečný výkon ich práce, zodpovedá za plnenie povinností 

vyplývajúcich z tohto zákona a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe, alebo iných predpisov 

upravujúcich povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej                  

len „BOZP“), 

− zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu a kategórií na miesto 

zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto 

prepravu bude vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe 

súhlasu - odpady kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu 

môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo 

súhlas na prepravu odpadov. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi 

doklady (vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky - zariadenia, kde bol odpad 

odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa. 

Súčasťou predmetu zákazky sú všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním 

vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, pomocné práce a materiál, a likvidácie odpadu. 

 



Ostatné požadované technické parametre budú doriešené v rámci projektovej prípravy 

a schvaľovania PD Sekciou kontroly MO SR a budú riešené ako predpokladané náklady. 

 

Nadštandardné požiadavky (farebnosť, motívy, informačno-bezpečnostný systém, 

ekologický produkt, synergy®blue alebo ekvivalent a pod.) budú tiež riešené počas 

schvaľovania prípravnej a PD ako predpokladané náklady. 

 

 

 



 
Obr.: Elektrické rozvody „operátorov“ vo VVnD 

 

 

 



 
Obr.:Umiestnenie výťahu vo VVnD 

 

 
Obr.:Slaboprúdové rozvody 

 



 

Príloha č. 2 k výzve č.: VHÚ-32/2019 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

1. Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov obstarávania zákazky s úspešným 

uchádzačom ZoD podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

2. Zhotoviteľ sa zaviaže, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene 

a na vlastnú zodpovednosť vykoná dielo „Modernizácia výťahu - Vyhliadková veža na 

Dukle“ 

3. v rozsahu: 

3.1.Vypracovať a odovzdať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu 

stavby vrátane zamerania skutkového stavu, vypracovania plánu užívania verejnej 

práce (ďalej len „PUVP“), plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 

„Plán BOZP“), plánu požiarnej ochrany (ďalej len „PPO“). 

3.2.Vypracovať a odovzdať technickú dokumentáciu k novému výťahu. 

3.3. Vykonať kompletnú modernizáciu rýchlovýťahu výmenou 1 ks starého výťahu                      

za nový, vykonať stavebné a montážne práce vrátane dodávok potrebných 

komponentov, odstránenie starého výťahu vrátane odvozu v súlade so zákonom              

o odpadoch a potrebné skúšky k spusteniu nového výťahu do prevádzky. 

4. Fakturácia bude realizovaná na dve časti:  

4.1. Prvá faktúra bude za vypracovanie prípravnej, projektovej a technickej 

dokumentácie po jej schválení Sekciou kontroly MO SR a Stavebným úradom                 

MO SR. 

4.2. Druhá faktúra bude za kompletnú modernizáciu výťahu vrátane predpísaných 

skúšok bez . 

5. K faktúre 3.2. zhotoviteľ predloží aj doklad o likvidácii stavebného odpadu vystavený 

a potvrdený prevádzkovateľom skládky s uvedením dátumu a miesta uloženia odpadu, 

množstva odpadu a ďalších údajov v súlade s platnými predpismi. Neoddeliteľnou 

súčasťou faktúr bude súpis vykonaných prác a fotodokumentácia zakrytých konštrukcií 

v podrobnosti jednotlivých technologických postupov, ktoré budú pre následnú 

kontrolu objednávateľa neprístupné. 

6. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného 

styku. Splatnosť faktúr bude 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného 

obstarávateľa. 

7. Preddavky verejný obstarávateľ neposkytuje! 

8. V prípade, že zhotoviteľ na základe tejto zmluvy vytvorí autorské dielo udeľuje 

objednávateľovi v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona výhradnú licenciu 

v neobmedzenom rozsahu na použitie autorského diela (projektová dokumentácia 

a technická dokumentácia, resp. jej časť) podľa čl. Dohoda o licencii a práva 

k autorskému dielu. 

9. Úspešný uchádzač predloží návrh ZoD v lehote do štyroch pracovných dní od 

elektronicky doručeného (e-mailom) oznámenia o úspešnosti jeho ponuky. 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 k výzve č.: VHÚ-32/2019 

              

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC A DODÁVOK 

na vypracovanie cenovej ponuky na zákazku 

„Modernizácia výťahu - Vyhliadková veža na Dukle“ 

 

 
Kalkulácia ceny (uviesť názov použitého cenníka - napr. KROS, ODIS...):  

 

P. 

č. 

Kód  

položky 
Popis položky, stav. dielu, remesla 

(rozpísať podľa používaného cenníka) 
Počet M. j. 

Cena 

v EUR 

bez DPH 

Cena v EUR          

s DPH 

1. 
 Cena za vypracovanie projektovej 

dokumentácie v 6-tich výtlačkoch. 

  
 

 

2. 
 Cena za vypracovanie technickej 

dokumentácie v 6-tich výtlačkoch. 

  
 

 

3. 

 Cena za kompletnú modernizáciu 1 ks 

rýchlovýťahu (demontáž, stavebné 

a montážne práce vrátane dodávok 

a vykonania potrebných skúšok 

a spustenia výťahu do prevádzky 

v roku 2019). 

  

 

 

4. 
 CENA ZA MODERNIZÁCIU 

VÝŤAHU CELKOM 

  
 

 

5. 

 Odborné servisné činnosti na 1 ks 

výťahu počas záručnej doby 60 

mesiacov (2020-2025). 

  

 

 

 
 CELKOVÁ PONUKOVÁ CENA 

PRE ROK 2019 (bez riadka 5) 

  
 

 

 

Doba realizácie: ................. dní. 

 

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky (napr. doprava, 

pomocný materiál, služby a práce). 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ 

bude považovať ponúknutú cenu za konečnú! 

 

 

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

                                                                           podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                                                         (odtlačok pečiatky) 

 

 

Prehlásenie – súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky č.: VHÚ-32/2019. 

 

Kontaktné údaje / ........................................... 

 

                              e-mail .................................... 

 

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

                                                                         podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                                                      (odtlačok pečiatky) 

 

Poznámka: Návrh ZoD uchádzač v rámci cenovej ponuky nepredkladá! 



Príloha č. 4 k výzve č.: VHÚ-32/2019 

 

Existujúca PD - rezy a pôdorysy 

 

 
 

Obr.. Výťahová šachta VVnD typická v „drieku“ VVnD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Obr.: Výťahová šachta VVnD na 1.N.P- obojstranný výstup a nástup 

 

 



 

 
 

Obr.: Výťahová šachta na kupole VVnD – jednostranný výstup (kóta +2080 a +3885). 



 
 

Obr.: Výťahová šachta na kóte +4470. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obr.: Výťahová šachta na kóte +3425,5. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Obr.: Pôdorys na kóte -300. 

 

 

 



 


