
Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

Príloha č. 1  
Návrh na plnenie kritérií 

Cenová ponuka 
„Realizácia výťahu v Starej radnici“ 

 

 
 Tabuľka etáp 

 
Č. etapy 

 
Predmet 

 
Cena bez DPH 20% DPH 

 
Cena s DPH 

 

 
1. Etapa 

 

1.1 Spracovanie projektovej 
dokumentácie výťahu 

   

2. Etapa 

2.1 Stavebná časť - základy a 
odvodnenie 

   

2.2 Stavebná časť – nosná 
konštrukcia, opláštenie, strecha, 
elektroinštalácia 

   

3. Etapa 
3.1 Technologická časť 
(komplet) 

   

 
Cena spolu (1. - 3. Etapa) 

   

4. Etapa 
4.1 servis/mesiac 
4.2 revízie/rok 

   

 
Tabuľka servisnej činnosti (4. Etapa): 

Por.č. Kritérium MJ 
Cena v € 
bez DPH 

1. 
Paušálna cena za práce podľa bodu 1 – 3 špecifikácie predmetu 
zákazky 

mesiac  

2. 
Cena za práce podľa bodu 4 a 5 od 7,30 hod. do 16,00 hod. počas 
pracovných dní 

hodina / osoba  

3. 
Cena za práce podľa bodu 4 a 5 od 16,00 hod. do 7,30 hod. počas 
pracovných dní 

hodina / osoba  

4. 
Cena za práce podľa bodu 4 a 5 od 16,00 hod. do 7,30 hod. v sobotu, 
nedeľu a sviatok 

hodina / osoba  

5. Dopravné náklady výjazd  

 
Cena celkom 

  

 

                                                           
¹ nehodiace sa prečiarknuť 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO1 NIE¹ 

  

 
Cena v eur bez DPH Cena v eur s DPH 

CENA   



Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

Podmienky servisnej činnosti počas záručnej doby: 
1. Pravidelná preventívna údržba 1x mesačne: 

- Prevádzková prehliadka zariadení, 
- Mazanie častí zariadenia podľa predpisu výrobcu, 
- Kontrola nastavenia a jeho zriadenie, 
- Čistenie zariadení a výťahovej šachty od prevádzkových nečistôt, 
- Likvidácia nebezpečného odpadu vzniknutého z prevádzky zariadení, 
- Pomocný materiál na vykonávanie činností pravidelnej údržby 

 
2. Odborné prehliadky 1x štvrťročne vykonávané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. , STN 27 4002 a STN EN 81-50, vrátane ich výsledkov. 
 
3. 24-hodinová služba na vyslobodenie uviaznutých osôb, príp. v prípade vzniku akejkoľvek neštandardnej situácie na zariadení (nástup do  
    60 min. od nahlásenia). 
 
4. Vykonávanie prác a opráv podľa požiadavky verejného obstarávateľa spolu s vypracovaním cenovej ponuky (nástup do 4 hod. od  
    nahlásenia poruchy). 
 
5. Odstraňovanie prevádzkových porúch v riadnom pracovnom čase, ako aj po pracovnom čase. 

 
 

Identifikačné údaje uchádzača 
 

Obchodný názov:........................................................................................................................ 

Sídlo (miesto podnikania):............................................................................................................ 

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko a funkcia):......................................................................... 

IČO:........................................................................................................................................... 

DIČ:........................................................................................................................................... 

Bankové spojenie:........................................................................................................................ 

IBAN:......................................................................................................................................... 

Telefónne číslo:............................................................................................................................ 

E-mailová adresa:........................................................................................................................ 

 
Vyhlásenie uchádzača 

 
Ja, dolu podpísaný uchádzač, týmto vyhlasujem, že ide o konečnú a úplnú cenu, ktorá nebude navýšená o ďalšie 
položky, že všetky údaje uvedené v nami predloženej ponuke sú pravdivé a úplné, v plnom rozsahu som sa 
oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve, rozsahom predmetu zákazky a súhlasím s podmienkami  
verejného obstarávania. 
 
 
 
 
V ....................................., dňa ..................... 
 
 
 
 
 
 
........................................... 
        Podpis a pečiatka 


