Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34,036 01 , Martin, IČO: 00651435

Č.s.:

/2019

Martin 05.11.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Rekonštrukcia a modernizácia malých výťahov - 1 ks budova A a 1 ks budova B - zápis z
vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Centrum sociálnych služieb Ľadoveň

Ulica:

J. Mazúra 5211/34,036 01 , Martin

IČO:

00651435

Kontaktná osoba:

Anna Smiková

E-mail:

ddmt@vuczilina.sk

Tel.:

043/4383015

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia 2 ks malých výťahov (budova A, budova B) Centra sociálnych služieb
Ľadoveň Martin.
Parametre výťahu:

Parametre pred zmenou

Parametre po zmene

Typ výťahu

Osobný

Osobný

Nosnosť

250 kg

400 kg

Rýchlosť

0,70 m/s

1 m/s

Počet staníc / nástupíšť

5/5 (nepriechodný)

5/5 (nepriechodný)

Zdvih

11,20 m

11,20 m

Riadenie

Zberné pre smer dole

Zberné pre smer dole

Rozvádzač

Mikroprocesorový riadený
s frekvenčným meničom

mikroprocesorový s núdzovým automatickým
batériovým gravitačným dojazdom do najbližšej stanice
a otvorením dverí

Pohon výťahu

Trakčný

Trakčný, synchrónny, bezprevodový s frekvenčným
meničom

Príkon

3,5 kW

2,7 kW

Typ šachtových dverí

Ručné

Poloautomatické 800x 2000 mm

Typ kabínových dverí

-

Automatické BUS 800x 2000 mm

800x950x2050 mm

830x1200x2050 mm

-

Bez zmeny

Kabína – rozmery
(š/h/v)
Šachta

Typ zákazky:
CPV:

42410000-3 Zdvižné a manipulačné zariadenia
42416000-5 Výťahy, šikmé výťahy, zdvíhadlá, eskalátory a pohyblivé chodníky

50750000-7 Opravy a údržba výťahov

3. Podmienky účasti
1. Doklad o oprávnení v danom odbore podnikať vo vzťahu k predmetu zákazky – príloha č.1
2. Predloženie Oprávnenia na vykonávanie odbornej činnosti – príloha č.4

4. Požiadavky na predmet zákazky
Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v Prílohe č.1 - Opis predmetu VO.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 56 816.67 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
Michal Baďura
Trnavská 71, 902 01 Pezinok
Michal Baďura
badura@elektrovytahy.sk
MT-VÝŤAHY s.r.o.
S. Nemčeka 185, 034 95 Likavka
Marián Turan
marturvytahy@stonline.sk
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Erik Firta
erik.firta@otis.com
Petr Lacika
Lermontova 4541/7, 036 01 Martin
Petr Lacika
elvila@stonline.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Nakoľko sa do súťaže neprihlásil žiadny uchádzač, súťaž je ukončená.
Súťaž do konca roka 2019 nebude opakovaná, vzhľadom na krátkosť času potrebného na realizáciu (lehota dodania uvedená v Návrhu
zmluvy 16.12.2019).

8. Úspešný uchádzač
Nebol prihlásený žiadny uchádzač.

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Anna Smiková, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Anna Smiková
043/4383015
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

