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Štefana Moyzesa 1568/23-31, Ružomberok
____________________________________________________
Výzva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu diela :

Obnova bytového domu - Štefana Moyzesa 1568/23-31, Ružomberok
1. Identifikácia obstarávateľa:
v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu v Tatranská cesta
162/52, Ružomberok, ByPo spol. s r.o., A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu v Žiline odd: s.r.o.,vložka č. 935/L
Zastúpený :
Mgr. Dana Sršňová - konateľ
Ing. Michal Slašťan - konateľ
IČO :
31579175
DIČ :
2020430522
IČ DPH :
SK2020430522
Kontaktná osoba :
Mgr. Dana Sršňová – konateľ

2. Názov predmetu zákazky
Obnova bytového domu Štefana Moyzesa 1568/23-31, Ružomberok

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela
Predmetom zákazky je (1) dodávka a montáže nového trakčného výťahu (1-5 kusov)
a vypracovania technických a projektových dokumentácií, revíznych správ a (2)
zabezpečenia vykonania úradnej skúšky zdvíhacích zariadení a
(3) poskytovanie
servisných služieb súvisiacich s prevádzkou výťahu, ktorými sú vykonávanie pravidelných
odborných prehliadok a odbornej skúšky a zabezpečenie vyprosťovania osôb.

4. Hlavné kritériá hodnotenia ponúk:







cena a platobné podmienky - ponúkaná cena je pevná a konečná
komplexnosť ponuky
dĺžka záruky na práce
lehota ukončenia prác
spolu s ponukou uchádzač predloží návrh servisnej zmluvy s cenami za servisné práce,
referencie zhotoviteľa za posledné 3 roky

5. Termín zhotovenia diela:
2018

6. Podmienky účasti uchádzačov:
Na splnenie podmienok účasti musí záujemca k cenovej ponuke predložiť:
 Predloženie cenovej ponuky na základe požiadaviek ( viď. príloha )
 Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť
 doklad o oprávnení podnikať, v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať
predmet diela
 Uchádzač predloží doklad potvrdzujúci jeho schopnosť zabezpečiť plnenie predmetu
zákazky
(výmena
výťahu)
na
požadovanej
odbornej
úrovni:
Oprávnenie pre vyhradené zdvíhacie zariadenia, v rozsahu:
a) odborné prehliadky a odborné skúšky (S) a
b) opravy vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho (O) v rozsahu:
OU-oprava a údržba R-rekonštrukcia M - montáž do funkčného celku na
mieste budúcej prevádzky alebo iný ekvivalentný doklad vydaný v zmysle § 15
zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prác.
 pri zhotovovaní diela zhotoviteľ použije výhradne také materiály, výrobky
a zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou a platnými normami
a právnymi predpismi,
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Uchádzač predloží zoznam dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky doplnený potvrdeniami o kvalite dodaného tovaru s
uvedením cien, lehoty dodania a odberateľov; Dokladom je referencia potvrdená
odberateľom, resp. čestné vyhlásenie uchádzača o ich dodaní s uvedením
kontaktných údajov odberateľa.
predloženie opisu technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom na
zabezpečenie kvality dodania tovaru.
návrh zmluvy o dielo, ktorá musí obsahovať
uchádzač uvedie dátum dokedy je jeho ponuka platná
doklad vyhotovený obstarávateľom o vykonanej obhliadky miesta zhotovenia
predmetu diela

7. Lehota na predkladanie ponúk:
•
•

•
•

do 15.12.2017 do 10,00 hod
záujemca predloží cenovú ponuku obstarávateľovi poštou alebo osobne na adresu:
ByPo spol. s.r.o. A .Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok. V prípade, že uchádzač predloží
ponuku prostredníctvom poštovej zásielky rozhodujúci je termín doručenia ponuky
obstarávateľovi.
ponuky sa predkladajú v uzatvorenom obale s označením „NEOTVÁRAŤ„
a s uvedeným heslom „VÝŤAHY- Štefana Moyzesa 1568/23-31, Ružomberok
Ponuky, ktoré nesplnia podmienky podľa bodu 4 a 6 bude táto ponuka zo súťaže
vylúčená.

8. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
•
•

obhliadka miesta predmetu zákazky po dohode s Mgr. Sršňovou, t.č. 0904844 844.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zrušenie súťaže

9. Oprávnený uchádzač:
•

•

Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo dokumentov,
nebude spĺňať podmienky účasti v súťaži bude zo súťaže vylúčený. Z procesu
vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača ak ponuka ktoréhokoľvek
z uchádzačov nebude obsahovať niektorý z dokladov uvedených v bodoch 4, 6, 7
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu uvedenú
v bode číslo 7 druhá zarážka po uplynutí lehoty viazanosti ponúk sa uchádzačom
nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži.

10. Obmedzenie počtu uchádzačov:
•

obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

11. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov jednotlivým
posudzovaným údajom uvedených v ponukách
• Cena predmetu obstarávania (max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu)
...........................................................................................................................max. 50 bodov
• Záručné podmienky na prácu (max. bodová hodnota je pre najdlhšiu záručnú lehotu)
........................................................................................................................... max.10 bodov
• Počet realizovaných dodávok a montáží výťahových strojov za posledné tri roky (max.
bodová
hodnota
pre
najviac
dodávok
a montáží
výťahov)
........................................................................................................................... max. 10 bodov
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• Lehota na ukončenie a odovzdanie predmetu diela (max. bodová hodnota pre
najkratšiu lehotu ukončenia a odovzdania predmetu diela) ....................max. 10 bodov
• Cena servisných prác (max. bodová hodnota pre najnižšie ceny servisných prác)
............................................................................................................................ max.20 bodov
• Súčet bodov .................................................................................................. max. 100 bodov
Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií:
Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt
vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov
sa stanoví podľa počtu získaných bodov

12. Otváranie obálok a vyhodnocovanie ponúk
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 01.12.2017 na adrese ByPo spol.s r.o. A.
Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Dátum: 10.11.2017
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Príloha:

Požiadavky na ponuky pre dodanie a montáž výťahu do bytového domu (dielo)










počet výťahov - 1/5 ks
pohon výťahu - trakčný s frekvenčným meničom
typ trakčného stroja - bezprevodový
riadenie výťahu – mikroprocesorové, jednosmerný zber dolu
nosný prostriedok – oceľové laná
nosnosť výťahu - 400 kg / 5 osôb
rýchlosť jazdy – min. 0,63 m/s
počet staníc - 5
napájanie – 3NPE - 50Hz 400 V / 230 V

šachta
 rozmer šachty – 1250 x 2200 mm
 dvere šachty – 5 ks, automatické, centrálne, teleskopické, min.750 x 2000 mm
 opláštenie šachty - sklo bezpečnostné, číre
kabína výťahu
 nepriechodná, 1 vchod, dvere - šírka min. 750 mm
 rozmer kabíny - 850 x 1300 x 2100 mm
 dvere kabíny - automatické, teleskopické, rozmer 750x 2000 mm
 povrchová úprava  protišmyková podlaha
 osvetlenie - LED svietidlá, min. 4 ks
 kabínový ovládač - antivandal, dotykový
 vonkajší privolávač – antivandal, dotykový
v cene diela budú zahrnuté:
 náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie,
 doklady ku stavebnému konaniu,
 zhotovenie el. prívodu, šachty, výťahu,
 technickej dokumentácie, revíznej správy, odovzdanie diela,
 odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu,
 zabezpečenia vykonania úradnej skúšky zdvíhacích zariadení
Ďalšie požiadavky
 spolu s ponukou uchádzač predloží návrh servisnej zmluvy s cenami za servisné práceposkytovanie servisných služieb súvisiacich s prevádzkou výťahu, ktorými sú vykonávanie
pravidelných odborných prehliadok a odbornej skúšky a zabezpečenie vyprosťovania
osôb.

