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Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

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: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

IČO: 00166197 

Sídlo:  Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26 

Kontaktná osoba: Ing. Anna Pecníková 

Telefón: 048/4323252 

Fax: 048/4144767 

Elektronická pošta: anna.pecnikova@statistics.sk 

Internetová adresa: www.statistics.sk 

 

 

2. Predmet zákazky 

 
Výkon pravidelnej údržby a  opráv výťahov 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) 

 

Výkon pravidelnej údržby   a   opráv  výťahov podľa STN 27 4002 Výťahy. Montáž, 
skúšanie a prevádzka elektrických výťahov a v zmysle vyhl. Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny 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 

 

v objekte: 

- administratívna budova Štatistického úradu SR, Trieda SNP 75, 974 89 

Banská Bystrica 

 

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje:  

- odstránenie nedostatkov a závad, ktoré uchádzač zistí pri pravidelných 

kontrolách a opakovaných úradných skúškach  (náhradné diely nie sú 

súčasťou obsahu tejto výzvy),  

- odstránenie nahlásených technických porúch (náhradné diely nie sú 

súčasťou obsahu tejto výzvy), 

 

http://www.statistics.sk/
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Obdobie, v ktorom je požadované poskytovanie špecifikovaných služieb je 
od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2022. 

Požadovaná doba na odstránenie technickej poruchy systému je do 48 hodín od 
nahlásenia. 

 

Špecifikácia technológií a frekvencia výkonu činností počas trvania zmluvy: 

Výťah Číslo výťahu Typ výťahu Štvrťročné 
kontroly 

Mesačné 
kontroly 

osobný ľavý 3003310028 A1O TOV 250 20x 40x 

osobný pravý 3003310027 A1O TOV 250 20x 40x 

Nákladný - 
kuchyňa 

- MB 100 10x 20x 

 

 

 

Typy a periodicita výkonu kontrol: 

 

A) Paušálne (pravidelne sa opakujúce) služby: 

a) odborné kontroly podľa STN 27 4002 a v zmysle vyhl. MPSV a R  SR č. 508/2009 Z. 
z. (4x ročne osobný výťah, 2x ročne nákladný výťah), 

b) mesačné  kontroly zahrňujúce kontrolu všetkých funkcií, nastavenie, čistenie 
a mazanie vrátane doplnenia mazacích náplní (8xročne osobný výťah, 4x ročne 
nákladný výťah), 

c) vyslobodenie uviaznutých osôb, 

d) drobné opravy (okrem porúch väčšieho rozsahu) – materiál a náhradné   diely budú 
vyúčtované zvlášť, 

e) doprava v rámci výkonu paušálnych prác bude zahrnutá v dohodnutej paušálnej cene. 

 

B) Služby na osobitnú objednávku: 

a) opravy väčšieho rozsahu, výmena kompletných dielov a častí zariadenia, 

b) práce a opravy zvyšujúce štandard zariadenia, stredné a generálne opravy, 

c) opakované úradné skúšky na výťahoch. 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet: 

50750000-7 Opravy a údržba výťahov 
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6. Typ zmluvy 
6.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o poskytnutí 

servisných služieb podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka, rešpektujúcu 
dobré mravy a všeobecne uznávané obchodné zvyklosti. Zmluva nesmie 
obsahovať ustanovenie, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného 
styku. 

6.2 Zmluvu predloží až úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenia 
cenových ponúk. 

 
 

7. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Štatistický úrad SR, Sekcia ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská 
Bystrica 

8. Termín plnenia predmetu zákazky 

1.7.2017 - 30. 6. 2022.  

 

9. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky 

  
Verejný obstarávateľ umožňuje a odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu 
zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia predmetu zákazky idú na ťarchu 
záujemcu. 
 
9.1  Obhliadka miesta plnenia sa uskutoční na Štatistickom úrade SR, Sekcia ŠÚ SR 

v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75,  v dňoch od 5. 6. 2017          do  8. 6. 2017 
         v čase od 9,00 h. do 12,00 h. 
 
9.2 Záujemca dohodne termín obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky minimálne 

jeden deň vopred s kontaktnou osobou, ktorou je Ján Samuelčík, tel: 
048/4323239, e-mail: jan.samuelcik@statistics.sk.  

 

10. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky 

 
10.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, 

bude vyjadrená v eurách. 

10.2 Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky. 

10.3 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona 
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

10.4 Navrhovaná cena musí byť uvedená v zložení: 

a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

b) sadzba a výška DPH, 

c) navrhovaná zmluvná cena s DPH. 
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10.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní v ponuke. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  

 

11.1 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu verejného 
obstarávateľa. 

11.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

11.3 Splatnosť faktúr bude minimálne 21 dní od ich doručenia. 

 

12. Podmienky účasti   

 

Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby uvedené v bode 3 tejto 
výzvy (výpis z obchodného registra, živnostenský list a pod.). 

Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky. 

 

13. Obsah cenovej ponuky  
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  

a) identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, 
sídlo, meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne 
číslo, meno priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, adresu 
elektronickej pošty) 

b) doklady podľa bodu 12 tejto výzvy, 

c) čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy, že súhlasí s 
obchodnými podmienkami uvedenými v prílohe č. 2 tejto výzvy, 

d) návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom 
(príloha č. 1 tejto výzvy), 

e) prílohu č. 3 zmluvy – Cenník opráv, náhradných dielov, dopravného 
a opakovaných úradných skúšok, 

f)      dĺžku záručnej doby na opravy a materiál podľa čl. 5 bod 5.7 zmluvy uvedenej 
v prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 

 

 

14. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk  

Lehota na predkladanie  cenových ponúk je do  14. 6. 2017, 10.00 h.. 

Adresa, na ktorú sa majú  cenové ponuky doručiť: 

Názov: Štatistický úrad SR, Sekcia ŠÚ SR v Banskej Bystrici 

Adresa: Trieda SNP 75 
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Obec (mesto): Banská Bystrica 

PSČ: 974 89  

Kontaktná osoba: Ing. Anna Pecníková 

Telefón: 048/4323252 

Fax:  048/4144767 

E-mail: anna.pecnikova@statistics.sk 

 

Cenové ponuky vypracované podľa bodu 13 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému 
obstarávateľovi poštou alebo osobne, prípadne naskenované vo formáte pdf a zaslané 
e-mailom na adresu uvedenú v tomto bode. 

 

15. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk 
15.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v 

EUR s DPH.  

15.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cenová ponuka bude 
obsahovať najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky podľa 
prílohy č. 1 tejto výzvy. 

 

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. V prípade, ak úspešný 
uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste po vyhodnotení verejného obstarávania, 
odmietne podpísať zmluvu o  dielo na predmet  zákazky, verejný obstarávateľ vyzve 
v poradí druhého uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy. 
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Príloha č. 1 výzvy 

 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK 

 

 

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača:  

 
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

 
3. Názov predmetu zákazky: Výkon pravidelnej údržby a opráv výťahov 

 

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta). 

Pol. 
č.  

                       
Názov 

       
MJ 

         
Počet MJ 

Cena za 
MJ v EUR 

DPH za 
MJ v EUR 

Celková 
cena 
v EUR s 
DPH 

1. Paušálne poplatky za 
mesačnú kontrolu 
osobných výťahov – 
2 ks 

  
mesiac 

 

      40 

   

2. Paušálne poplatky za 
štvrťročnú kontrolu 
osobných výťahov – 
2 ks 

 
štvrťrok 

 

     20 

   

3. Paušálne poplatky za 
mesačnú kontrolu 
nákladného výťahu – 
1 ks 

 

mesiac 

 

     20 

   

4. Paušálne poplatky za 
štvrťročnú kontrolu 
nákladného  výťahu 
– 1 ks 

 
štvrťrok 

 

    10   

   

Celková cena za predmet zákazky    

 

 

 

 

 

Zodpovedná osoba  

Meno:     

Podpis: ...................................... 
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Príloha č. 2 výzvy 
 

ZMLUVA O SERVISNEJ ČINNOSTI  

 
Číslo u  objednávateľa: ZML--/2017-BB 
Číslo u poskytovateľa: (doplní uchádzač) 

 
uzatvorená podľa § 269 ods.2.Obchodného zákonníka 

 
 
ZMLUVNÉ STRANY: 
 
Názov:  Štatistický úrad Slovenskej republiky 
  
Sídlo:  Miletičova 3, 824 67 Bratislava  
IČO:  00166197   
DIČ:  2020830218 
IBAN:  SK06 8180 0000 0070 0006 8605 
Zastúpený: Ing. Alexandrom Ballekom, predsedom úradu 
(ďalej len “objednávateľ”) 
 
a 
 
Obchodné meno:    
Sídlo:         
IČO:     
DIČ:     
DPH IČ:  
IBAN:    
Obchodný register:   
Licencia:    
Zastúpený:    
(ďalej len “poskytovateľ”) 
 
 
 

1. PREDMET ZMLUVY 

 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie pravidelnej údržby a opráv výťahov 
poskytovateľom špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Rozsah servisných prác je 
dojednaný v  prílohe č. 1 tejto zmluvy a ich výkon sa riadi STN 27 4002 Výťahy. Montáž, 
skúšanie a prevádzka elektrických výťahov a vyhláškou Ministerstva práce sociálnych 
vecí a rodiny 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, pokynmi výrobcu a servisným štandardom 
poskytovateľa v znení neskorších predpisov. 
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1.2. Predmetom tejto zmluvy sú tiež opravy výťahov väčšieho rozsahu, výmena kompletných 

dielov a častí zariadení, opravy zvyšujúce štandard zariadenia, stredné a generálne 
opravy a opakované úradné  skúšky na výťahoch, 

a) odstránenie nedostatkov a závad, ktoré poskytovateľ zistí pri pravidelných kontrolách 
a revíziách (náhradné diely nie sú súčasťou),  

b) odstránenie nahlásených technických porúch (náhradné diely nie sú súčasťou). 

 

2. MIESTO PLNENIA 

Štatistický úrad SR, Sekcia  ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská 
Bystrica.  
 
 

 

3. LEHOTY A SPÔSOB PLNENIA 

3.1. Pravidelné kontroly a skúšky sa budú vykonávať vo frekvencii špecifikovanej v prílohe č.1 
tejto zmluvy. 

3.2. Zo všetkých vykonaných kontrol budú vykonané zápisy do prevádzkovej knihy. 
Objednávateľ potvrdí svojím oprávneným zamestnancom vykonanie všetkých kontrol  
ako v prevádzkovej knihe  tak aj na doklade o vykonaní kontroly, ktorý bude súčasťou 
faktúry. 

3.3. Poskytovateľ a objednávateľ sa na termíne vykonania pravidelnej údržby a servisu    
zariadení uvedených v predmete tejto zmluvy dohodnú minimálne 1 deň vopred. 

3.4. Služby podľa bodu 1.2 tejto zmluvy budú vykonávané na základe samostatných 
objednávok. V každej samostatnej objednávke bude uvedený rozsah prác 
a predpokladaná hodnota vypočítaná na základe cien uvedených v prílohe č. 3 tejto 
zmluvy  

3.5. Nahlásené technické poruchy podľa bodu 1.2. písm. b) sa poskytovateľ zaväzuje 
odstrániť do 48 hodín od ich nahlásenia. Nástup servisného technika poskytovateľa  na 
servisný zásah bude najneskôr do 24 hodín od nahlásenia technickej poruchy. V prípade 
porúch ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť užívateľov výťahov nastúpi servisný pracovník 
na ich odstránenie v čo najkratšom čase cca do 1 hodiny od nahlásenia havarijného 
stavu zariadenia. Zmluvné strany potvrdia vykonanie služby podpisom protokolu, ktorého 
súčasťou bude zoznam náhradných dielov potrebných pri odstránení nedostatkov 
a závad. 

3.6. Objednávateľ bude poruchy nahlasovať: 

 telefonicky na číslo:  (doplní uchádzač) počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 

 telefonicky na číslo: (doplní uchádzač) mimo tento čas 
Objednávateľ vždy písomne potvrdí svoju požiadavku na: e-mailovú  adresu  doplní 
uchádzač  
Za objednávateľa je oprávnený nahlasovať technické poruchy:  
Ing. Anna Pecníková  
Ján Samuelčík 
Ján Solivajs a 
zamestnanci vrátnickej služby 
 

3.7.      Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť nedostatky a závady podľa bodu 1.2. písm. a) tejto  
           zmluvy najneskôr do 48 hodín od ich zistenia. Zmluvné strany potvrdia vykonanie služby 
           podpisom protokolu, ktorého súčasťou bude zoznam náhradných dielov potrebných pri 
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    odstránení nedostatkov a závad.  

 

4. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

4.1. Objednávateľ po vzájomnej dohode s poskytovateľom umožní tomuto vykonávať práce 
podľa tejto zmluvy aj v mimopracovnej dobe. 

4.2. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho zamestnanca zodpovedného za prevádzku  
v objekte pri odskúšaní funkčnosti systémov po výkone prác podľa tejto zmluvy. 

4.3. Objednávateľ zabezpečí prístup do všetkých priestorov, v ktorých  sú inštalované 
technológie, ktorých servis,  údržba,  opravy a opakované úradné skúšky sú predmetom 
tejto zmluvy. 

 

 

5. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA  

5.1. Po vykonaní úkonov uvedených v bode 3.1. tejto zmluvy, poskytovateľ je povinný 
vykonať v prítomnosti oprávneného zamestnanca objednávateľa odskúšanie prevádzky 
schopnosti revidovaného zariadenia. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na bod 3.5. tejto 
zmluvy ( po vykonaní servisného zásahu vykonať aj odskúšanie funkčnosti opraveného 
systému). 

5.2. Poskytovateľ je povinný všetky zásahy do zabudovaného systému viesť písomne 
v prevádzkovej knihe, prípadne vykonať zmenu v príslušnej projektovej dokumentácii. 

5.3. Revízny technik vykonávajúci príslušné opakované úradné skúšky a opravy na 
zariadeniach musí disponovať príslušnými platnými oprávneniami pre revíziu a vykonanie 
opravy po dobu platnosti zmluvy. Poskytovateľ je povinný kópie príslušných oprávnení 
priložiť ako prílohu č. 4 tejto zmluvy. 

5.4. Poskytovateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o zistených bezpečných opatreniach, 
úpravách a vykonaných opravách na zariadení objednávateľa. Mlčanlivosť platí aj po 
ukončení zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom. 

5.5. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy riadne, v dohodnutom čase, 
v požadovanej kvalite a berie na seba plnú zodpovednosť voči príslušnej tretej osobe 
v prípade nevykonania predmetu zmluvy podľa jej bodu 1.1. v zmysle príslušných 
právnych predpisov. Pri škodách, za ktoré poskytovateľ zodpovedá a ktoré vznikli 
v dôsledku porušenie zmluvných povinností, je povinný odškodniť poškodené osoby 
alebo nahradiť vzniknutú škodu objednávateľovi. 

5.6.    V prípade nevykonania predmetu zmluvy v dohodnutom čase podľa bodu 3.1. tejto zmluvy 
poskytovateľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z mesačnej 
celkovej ceny stanovenej v prílohe č.2 tejto zmluvy za každý deň omeškania až do jeho 
skutočného vykonania. V prípade nevykonania predmetu zmluvy v dohodnutom čase 
podľa bodu 3.5. a 3.7. tejto zmluvy poskytovateľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 25 eur/hod. až do jeho skutočného vykonania. 

5.7.      Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť ............... (doplní uchádzač) mesačnú záruku na 
            vykonané práce a minimálne ......... (doplní uchádzač) ročnú záruku na dodaný materiál, 
            táto záruka sa môže zmeniť podľa záruky poskytnutej jednotlivými výrobcami. Záručná 
            doba začína plynúť dňom prevzatia bezvadne vykonaných služieb.. 

 

5.8.       Poskytovateľ  sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy riadne, v dohodnutom čase, 



 

  Strana 10 z 16 

            v požadovanej kvalite a berie na seba plnú zodpovednosť voči príslušnej tretej osobe   
            v prípade nevykonania servisu v zmysle platných technických noriem a všeobecne   
           záväzných právnych  predpisov. 

 

 

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1.   Cena za poskytnutie služieb uvedených v bode 1.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov.  Cena obsahuje všetky režijné a mzdové náklady poskytovateľa vzniknuté 
v súvislosti s poskytovaním služieb. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 
 
Celková cena je .............................eur bez DPH  (slovom:.................................................) 

a.................................eur s DPH (slovom: ...........................)  (doplní uchádzač na 
základe ponuky) 
 

6.2.   Ceny za poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy podľa bodu 1.1 tejto   
zmluvy sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

6.3.   Ceny za poskytnutie služieb uvedených v bode 1.2. tejto zmluvy, náhradných dielov, 
dopravného pri realizácii týchto služieb a opakovaných úradných skúškach sú uvedené 
v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

6.4.   Fakturácia za služby poskytované podľa bodu 1.1. tejto zmluvy bude prebiehať na 
mesačnej báze. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru vždy po uplynutí mesiaca, 
v ktorom boli dané služby poskytované. Podkladom pre úhradu predmetu zmluvy je 
faktúra, ktorej súčasťou je Doklad o vykonaní kontroly alebo protokol. 

6.5.   Faktúra za služby uvedené v bode 1.2. písm. a) tejto zmluvy bude vždy po vykonaní 
servisu, resp. oprave výťahov podľa bodu 1.2. písm. b) tejto zmluvy 

6.6.    Splatnosť faktúr je stanovená na 21 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. V prípade 
neuhradenia faktúry  v lehote splatnosti je poskytovateľ oprávnený účtovať úrok 
z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

6.7.     Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka. Ak faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti daňového 
dokladu, alebo v nej nebudú správne uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť 
poskytovateľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší priebeh lehoty splatnosti a 
nová lehota splatnosti začne plynúť registrovaním opravenej faktúry u objednávateľa. 
Súčasťou faktúry musí byť doklad  o poskytnutí služieb podľa bodov 1.1. a 1.2.,  
podpísaný oprávnenými zamestnancami. 

 
 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv najskôr od 1.7.2017. 

7.2.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do: 30. 6. 2022. 
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7.3.   Zmluvu možno vypovedať písomne bez uvedenia dôvodov. Výpovedná lehota sú tri 
mesiace a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho  po dni doručenia 
výpovede. 

7.4.   Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak poskytovateľ nedodrží termín plnenia 
podľa  čl. 3 a predmet zmluvy nerealizuje ani v náhradnom termíne, ktorý dohodol s 
objednávateľom. 

7.5.       Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba na základe dohody oboch 
 zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve. 

7.6.      Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia  
 príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 
            právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, súvisiacimi s predmetom zmluvy. 
 
7.7.       Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 

7.8.       Neoddeliteľnými súčasťou  tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 Príloha č. 1: Špecifikácia technológii a frekvencia výkonu činnosti 

 Príloha č. 2: Cenník za výkon údržby a servisu   

 Príloha č. 3: Cenník opráv, náhradných dielov, dopravného a opakovaných 
úradných skúšok  

 Príloha č. 4: Oprávnenia zamestnancov poskytovateľa na výkon predmetu zmluvy 
 
 
 

Dátum: Dátum: 
 
 

Za objednávateľa: Za poskytovateľa: 
 

 
 

 

   

          Ing. Alexander Ballek 
           predseda úradu 
 
 
 
 

 (Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu, 
podpis za poskytovateľa)                        
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Príloha č. 1 k zmluve č. ZML--/2017-BB – Špecifikácia technológií a frekvencia výkonu 
činností 

OBJEKT: Štatistický úrad SR, sekcia ŠÚ SR v Banskej Bystrici 

Výťah Číslo výťahu Typ výťahu Štvrťročné 
kontroly 

Mesačné 
kontroly 

osobný ľavý 3003310028 A1O TOV 250 20x 40x 

osobný pravý 3003310027 A1O TOV 250 20x 40x 

Nákladný - 
kuchyňa 

- MB 100 10x 20x 

 

 

 
Paušálne (pravidelne sa opakujúce) služby: 

a) odborné kontroly podľa STN 27 4002 a v zmysle vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 Z. z. 
(4x ročne osobný výťah, 2x ročne nákladný výťah) 

b) mesačné kontroly zahrňujúce kontrolu všetkých funkcií, nastavenie, čistenie a mazanie 
vrátane doplnenia mazacích náplní (8x ročne osobný výťah, 4x ročne nákladný výťah) 

c) vyslobodenie uviaznutých osôb 

d) drobné opravy (okrem porúch väčšieho rozsahu) – materiál a náhradné diely budú 
vyúčtované zvlášť 

e) doprava v rámci výkonu paušálnych prác bude zahrnutá v dohodnutej paušálnej cene 
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Príloha č. 2 k zmluve č. ZML--/2017-BB: Cenník za výkon údržby a servisu    

Pol. 
č.  

                       
Názov 

       
MJ 

         
Počet MJ 

Cena za 
MJ v EUR 

DPH za 
MJ v EUR 

Celková 
cena 
v EUR s 
DPH 

1. Paušálne poplatky za 
mesačnú kontrolu 
osobných výťahov – 
2 ks 

  
mesiac 

 

      40 

   

2. Paušálne poplatky za 
štvrťročnú kontrolu 
osobných výťahov – 
2 ks 

 
štvrťrok 

 

     20 

   

3. Paušálne poplatky za 
mesačnú kontrolu 
nákladného výťahu – 
1 ks 

 

mesiac 

 

     20 

   

4. Paušálne poplatky za 
štvrťročnú kontrolu 
nákladného  výťahu 
– 1 ks 

 
štvrťrok 

 

     10 

   

Celková cena za predmet zákazky  

 

 

Poznámka: 

 

Ceny obsahujú všetky režijné a mzdové náklady poskytovateľa vzniknuté v súvislosti s poskytovaním 
služby.  
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Príloha č. 3 k zmluve č. ZML-/2017-BB: 

 

                                  Cenník opráv, náhradných dielov, dopravného a opakovaných úradných 
skúšok 

 

(uchádzač môže túto prílohu nahradiť vlastným cenníkom) 

         
Pol. č. 

      

Názov 

       
MJ 

             
Počet MJ 

Cena za MJ 
v EUR bez 
DPH 

DPH za MJ 
v EUR 

Celková 
cena za MJ 
v EUR s 
DPH 

1. Cena práce 
servisného technika 

hod 1    

2. Cena za opakovanú 
úradnú skúšku výťahu  

výťah 1    

3. Dopravné km          1    

4. Náhradné diely* ks     

5.       

 

 

*(uchádzač doplní tabuľku a uvedie názvy a ceny za jednotlivé náhradné diely výťahov, ktoré môžu 
byť použité na opravy počas trvania zmluvného vzťahu) 
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Príloha č. 4 k zmluve č. ZML--/2017-BB:  

 

Oprávnenia zamestnancov poskytovateľa na výkon predmetu zmluvy 
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Príloha č. 3 výzvy 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

Uchádzač (obchodné meno/meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, zastúpený 

meno/mená a priezvisko/priezviská) týmto vyhlasuje, že: 

súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk na predmet 
zákazky „Výkon pravidelnej údržby a opráv výťahov“  

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy a obchodnými podmienkami 
uvedenými návrhu zmluvy v prílohe č. 2,  
 

- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v cenovej  ponuke sú 
pravdivé a úplné, 
 

- predkladá iba jednu cenovú ponuku. 
 

 

v..........................................dňa........................... .................................................. 

 podpis 

 

doplniť podľa potreby 

 

 

 

 


