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Príloha č. 3 
 

Opis predmetu zákazky 
 
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb týkajúcich sa pravidelného servisu, údržby a opráv dvoch 
výťahov v budove (sídle) verejného obstarávateľa kvalifikovanými a odborne vyškolenými servisnými 
pracovníkmi a technikmi. 
 
Rozsah požadovaných služieb 
Služby na predmet zákazky bude úspešný uchádzač poskytovať v rozsahu v zmysle vyhlášky 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) č. 508/2009 
Z. z. v znení neskorších predpisov, 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 (ďalej len „vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.“). 
 
1. Pravidelne sa opakujúce služby zahrnuté v paušále:  

1.1 odborné prehliadky (odborná prehliadka = 3 mesačná revízia), vykonávané v rozsahu 
podľa platnej vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (týkajúce sa technických zariadení 
zdvíhacích zaradených do skupiny A v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške MPSVR SR 
č. 508/2009 Z. z.) a technických noriem v termínoch stanovených vyššie uvedenou 
vyhláškou a príslušnými normami, a to v závislosti od druhu a účelu servisovaného 
zdvíhacieho zariadenia, prevádzkových predpisov a mazacích plánov od výrobcov; 

1.2 pravidelná štvrťročná preventívna údržba, mazanie a čistenie, ktorá zahŕňa: 
a) mazanie zariadení podľa mazacieho plánu výrobcu;  
b) čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt; 
c) kontrola nastavenia a zriadenia; 
d) potrebný pomocný materiál, oleje, mazadlá a čistiace prostriedky; 
e) likvidácia vzniknutých odpadov v zmysle platnej legislatívy. 

1.3 odstránenie bežných prevádzkových porúch, ktoré boli spôsobené v dôsledku riadneho 
používania zariadenia v súlade s pokynmi výrobcu a návodmi na obsluhu, ktoré môžu byť 
odstránené nastavením, prípadne výmenou drobných súčastí zariadenia ako sú pružinky, 
kontakty, žiarovky a drobný spojovací materiál s nástupom najneskôr do 120 minút 
od nahlásenia udalosti na dispečing uchádzača (poskytovateľa služby), do ceny materiálu 
30,00 EUR bez DPH a 1 hodiny práce výťahového technika (hodinou práce výťahového 
technika sa rozumie 60 minút práce výťahového technika);  

1.4 nepretržitá 24 hodinová havarijná a pohotovostná služba – nonstop dispečing pre 
ohlasovanie porúch, opráv a vyslobodzovanie ľudí z výťahov, vrátane dní pracovného 
voľna, pokoja a sviatkov; 

1.5 vyslobodenie uviaznutých osôb vo výťahoch počas 24 hodín, vrátane dní pracovného 
voľna, pokoja a sviatkov najneskôr do 60 minút od nahlásenia udalosti na dispečing 
uchádzača (poskytovateľa služby);  

1.6 odstraňovanie všetkých prevádzkových porúch najneskôr do 120 minút od nahlásenia 
udalosti na dispečing uchádzača (poskytovateľa služby) počas pracovných dní v čase od 
7:00 hod. do 17:00 hod.; 

1.7 technická asistencia a spolupráca v rozsahu: 
a) uchádzač v prípade požiadavky verejného obstarávateľa vykoná školenie jeho 

personálu týkajúce sa vyslobodenia uviaznutých osôb vo výťahoch v súlade 
s platnými predpismi a normami; 
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b) uchádzač bude nahlasovať verejnému obstarávateľovi prípadný stav, ktorý je 
v rozpore s platnou vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., platnými normami 
a ostatnými legislatívnymi normami (napr. prístupnosť k servisovaným zariadeniam, 
nefunkčnosť a nesprávnosť osvetlenia), 

1.8 uchádzač bude včas informovať verejného obstarávateľa o všetkých podstatných 
zmenách v legislatíve a normách priamo súvisiacich s predmetom zákazky; 

1.9 cena za dopravu je zahrnutá v cene paušálu. 
 

2. Servisné služby nezahrnuté v paušále:  
2.1 neplánované opravy, ako napr. úpravy k zvýšeniu bezpečnosti v zmysle platnej legislatívy 

a nariadení príslušných inštitúcií, opravy porúch, ktoré boli spôsobené nesprávnou 
prevádzkou zariadenia opravy porúch, ktoré si vyžadujú dodanie náhradného dielu 
nad rozsah stanovený v paušálnej sadzbe; 
a) tieto opravy, vrátanie cien náhradných dielov nad rozsah stanovený v paušálnej 

sadzbe, bude úspešný uchádzač povinný najskôr prerokovať s verejným 
obstarávateľom a bude povinný predložiť cenovú ponuku s uvedením presnej 
špecifikácie a jednotkových cien za vykonanie takejto opravy;  

b) úspešný uchádzač je oprávnený takúto opravu vykonať len na základe písomnej 
objednávky vystavenej verejným obstarávateľom;  

c) úspešný uchádzač bude povinný dodržať ceny, ktoré nacení v Prílohe č. 1 k Výzve na 
predkladanie ponúk  - Návrh uchádzača na plnenie kritéria, v položke „Cena za 1 hod. 
práce / osoba“, ktorá bude aj súčasťou zmluvnej ceny, pričom v tento cene musí byť 
zahrnutá aj cena za dopravu; 

d) verejný obstarávateľ požaduje pri opravách použiť originálne náhradne diely 
od výrobcov príslušných výťahov, ktoré sú potrebné na vykonanie príslušnej opravy, 
vrátane ich dopravy na miesta vykonania opráv a v prípade nedostupnosti 
originálnych náhradných dielov na trhu je možné po odsúhlasení verejným 
obstarávateľom použiť aj náhradný diel, adekvátny originálu; 

e) cena náhradných dielov nesmie byť vyššia ako priemerná cena predajcov originálneho 
príslušenstva  a náhradných dielov. Cena iného príslušenstva (napr. oleje, kvapaliny, 
atď.) nemôže byť vyššia ako ceny uvedené v aktuálnom cenníku dodávateľa v čase 
konkrétneho úkonu. 

 
3. Pravidelná 3-ročná odborná skúška 

3.1 pravidelné odborné skúšky vykonávané v rozsahu podľa platnej vyhlášky MPSVR SR 
č.508/2009 Z. z.; 

3.2 cena za dopravu je zahrnutá v cene za pravidelnú 3-ročnú odbornú skúšku. 
 

4. Pravidelná 6-ročná opakovaná úradná skúška 
4.1 pravidelné opakované úradné skúšky vykonávané v rozsahu podľa platnej vyhlášky MPSVR 

SR č.508/2009 Z. z.; 
4.2 cena za dopravu je zahrnutá v cene za pravidelnú 6-ročnú opakovanú úradnú skúšku. 

 
Miesto poskytovania služieb 
V budove verejného obstarávateľa na ul. Bajkalská 27, Bratislava, sa nachádzajú dva výťahy, jeden 
osobný a jeden nákladný.  
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Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Typy výťahov 

Technická špecifikácia 
výťahov 

Osobný výťah 
1 x KONE (max. 6 osôb) 

Nákladný výťah 
1 x KONE (max. 26 osôb) 

počet ks 1 1 

výrobca KONE Ascensori S.p.A., Pero 
(Miláno), Taliansko 

KONE Ascensori S.p.A., Pero 
(Miláno), Taliansko 

typové označenie KONE Competence 425 PW 
06/10-19 

KONE TranSys TM GW 20/05-19 

výrobné číslo 1405 003 01 1405 003 02 

rok výroby 2005 2005 

nosnosť  480 kg / 6 osôb 2 000 kg / 26 osôb 

dopravný zdvih  14,40 m 14,40 m 

menovitá rýchlosť 1,0 ms-1 0,5 ms-1 

druh pohonu elektrický s trecím kotúčom elektrický s trecím kotúčom 

riadenie tlačidlové obojsmerné zberné FC 

počet staníc (nástupíšť)  5/5 (-1 až 3) 5/5 (-1 až 3) 

skupina technického 
zdvíhacieho zariadenia podľa 
vyhlášky MPSVR SR č. 
508/2009 Z. z. (rozdelenie 
podľa miery ohrozenia) 

A / c1 A / c1 

právny predpis / norma 
Nariadenie vlády SR č. 571/2001 

STN EN 81-1+AC:2000 

 
 


