VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU
„Revízia, údržba a externý dozorca výťahov“
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo organizácie:
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
37910337
1. Základná identifikácia predmetu zákazky:
skrátené označenie predmetu zákazky (názov, používané označenie, typ, vzor, výkresové číslo),
„Revízia, údržba a externý dozorca výťahov“
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
50750000-7 Opravy a údržba výťahov
Druh zákazky:

zákazka s nízkou hodnotou

2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:
Časová
požiadavka

Práce
Odborné prehliadky (revízie) osobných a nákladných
výťahov
viď. Príloha č. 1
Preventívna údržba
viď. Príloha č. 2
Dozorca výťahu (externý dozorca výťahu)

Cena
v EUR
s DPH

1 x za 1/4 rok
x 13 výťahov
1 x za 1/4 rok
x 13 výťahov
1 x za týždeň
x 13 výťahov

Revízie /OPaOS/

ročne spolu

Preventívna údržba /PÚ/

ročne spolu

Dozorca výťahu externý (13 výťahov / 52 týždňov do
roka) /DVe/
viď. Príloha č. 3
SPOLU všetky služby za 12 mesiacov resp. 52 kal.
týždňov

Cena
v EUR
bez DPH

ročne spolu
4/2022 –
3/2023

Cenová ponuka sa vypracúva na predmet zákazky vrátane vykonania plánovaných úradných skúšok výťahov
podľa harmonogramu v období od 1.4.2022 do 31.3.2023. Prvá odborná prehliadka a odborná skúška VTZ
musí byť vykonaná v mesiaci 6/2022 a posledná štvrtá odborná prehliadka a odborná skúška v mesiaci 3/2023.
Preventívna údržba /PÚ/ bude vykonaná vždy do 15. dňa v mesiaci podľa vypracovaného opisu prác /Príloha
č.1/, odborná prehliadka a odborná skúška /OPaOS/ vždy od 16. do konca mesiaca podľa vypracovaného
harmonogramu revízií a činnosti externého dozorcu výťahu budú vykonávané týždenne 52 krát do roka od
4/2022 do 3/2023 a budú predchádzať preventívnej údržbe výťahov viď Výkon povinností externého dozorcu
... /Príloha č. 3/.
Výstupom preventívnej údržby je krátka výstižná textová správa Napríklad: „Správa o údržbe výťahov
v AOS za 6/2022“ V správe s uvedeným nadpisom bude uvedený zoznam vykonaných údržbových prác na
jednotlivých výťahoch v AOS s upozornením na všetky závažné vady VTZ znižujúce bezpečnosť ich
používania aj s vypracovanou cenovou ponukou na ich odstránenie. Súčasťou preventívnej údržby je aj
poučenie osôb prevádzkovateľa výťahu, v prípade havárie (poruchy) výťahu aj vyslobodenie prepravovaných
osôb z kabínky výťahu, činnosti uvedené v prílohe č. 2 tejto špecifikácie a činnosti vykonávané externým
dozorcom výťahu uvedené v prílohe č. 3 tejto špecifikácie, ktoré bude poskytovateľ predmetnej služby
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zapisovať do: „Záznamník týždenných prehliadok výťahu“. Záznamníky sú vedené podľa názvu, umiestnenia
a výrobného čísla výťahu.
Zápisy z OPaOS výťahov sa vedú v klasickej knihe“ „Kniha kontrol výťahu“ bežne dostupnej
v maloobchodnom predaji napr. TLAČIAREŇ MB, 089 01 Svidník, tel: 054 / 788 1025 vyhotovenej podľa
STN 27 4007 PRÍLOHA alebo v elektronickej forme akceptovanej technickou inšpekciou. Elektronická forma
zápisu z OPaOS sa odovzdáva objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) v papierovej aj v elektronickej
forme. Knihy kontrol výťahu na predmet zákazky (13 výťahov AOS) dodá spoločnosť (PO alebo FO)
vykonávajúca PÚ a OPaOS výťahov.
Súčasťou cenovej ponuky je aj poučenie dozorcov výťahov a zabezpečenie servisných zásahov, vrátane
vyslobodzovania uviaznutých prepravovaných osôb z kabíny výťahu podľa potreby objednávateľa 24 h/7 dní
v týždni ak nie je v tejto výzve niekde uvedené inak (inak – viď. externý dozorca výťahu ako spoplatnená
služba).
Počet výťahov je v súčasnosti 13 /trinásť/ (z toho sú dva výťahy mimo prevádzku) a podľa obmeny nových
výťahov za staré sa môže v priebehu poskytovania služby dodávateľom ich počet meniť. To znamená, že keď
sa tak stane, bude sa celková cena za službu (OPaOS, PÚ a externý dozorca výťahov) krátiť o alikvotnú čiastku
zodpovedajúcu počtu novo inštalovaných prípadne aj odstavených výťahov.
Vypracoval: Ing. Jaroslav Júda, samostatný odborný referent Oddelenia správy nehnuteľného majetku
Celková koncová a nemenná cena hore uvedenej revízie (služby - zákazky) je:
.................................. € bez DPH
.................................. € s DPH
Podmienkou akceptácie cenovej ponuky je uvedenie nasledujúcich údajov:
Cenovú ponuku zasiela spoločnosť (PO alebo FO):
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IBAN:
Platca DPH *):
Meno, priezvisko a e-mail
spracovateľa:
Mobilný telefón:
*) napíšte ÁNO alebo NIE podľa toho, či ste alebo nie ste platcom DPH.
Poznámka: Spracovateľ cenovej ponuky zaručuje hodnovernosť a pravdivosť všetkých uvedených údajov.
..................................................
podpis spracovateľa CP
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OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE
I. CENA
1. Celková cena predmetu zákazky za jednotlivé položky obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené
s plnením predmetu zákazky.
2. Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny
predmetu zákazky. Všetky ceny predložené dodávateľom zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady
a primeraný zisk.
3. V prípade, ak dodávateľ ku dňu predloženia cenovej ponuky nie je platcom DPH, avšak po predložení
cenovej ponuky sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za poskytovanie služieb o hodnotu DPH.
4. Celkovú cenu a jednotkové položky v cenovej ponuke zaokrúhľovať maximálne na dve (2) desatinné
miesta.
5. Cena predmetu zákazky sa môže znížiť o alikvotnú čiastku v prípade, že výťah uvedený v prílohe č. 1 bude
v danom kvartáli pred vykonaním odbornej prehliadky a odbornej skúšky a preventívnej údržby nahradený
novým zariadením na ktorom bude v záručnej dobe odborné prehliadky a odborné skúšky vrátane
preventívnej údržby zabezpečovať zhotoviteľ zariadenia alebo ak bolo do Protokolu z predchádzajúcej
OPaOS zapísané „Výťah nie je spôsobilý prevádzky“.
II. PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY
1. Miesto plnenia: Liptovský Mikuláš, Demänová 393, objekt Akadémie ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika.
2. Kontakty zodpovedných zamestnancov AOS v mieste plnenia predmetu zákazky budú objednávateľom
dodávateľovi poskytnuté do 7 pracovných dní po vyhodnotení cenových ponúk (výbere dodávateľa).
3. Harmonogram na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok a vykonávanie preventívnej údržby
vyplýva z hore uvedeného textu v odseku „Podrobná špecifikácia predmetu zákazky“ a príloh č. 1, 2 a 3.
Súčasťou cenovej ponuky je aj poučenie dozorcov výťahov a zabezpečenie servisných zásahov, vrátane
vyslobodzovania uviaznutých prepravovaných osôb z kabíny výťahu podľa potreby objednávateľa na
základe jeho vyžiadania 24 h/7 dní v týždni, ak nie je v tejto výzve niekde uvedené inak.
4. Plnenie – vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vrátane vykonávania úkonov
preventívnej údržby a týždenné povinnosti externého dozorcu výťahu sa bude uskutočňovať v pracovné dni
a v pracovnom čase objednávateľa (od 7:00 do 15:00 hod ) podľa harmonogramu pričom konkrétny termín
PÚ, OPaOS a činností externého dozorcu bude upresňovaný mesiac vopred.
5. Dodávateľ je povinný pred príchodom na miesto plnenia sa bezpodmienečne ohlásiť u zodpovedného
zamestnanca AOS ešte pred výkonom činností a aj po ich výkone (pri odchode z AOS) informovať
zodpovedného zamestnanca AOS o výsledku činnosti a technickom stave VTZ. Ak nebude dodržaný
uvedený postup pred a po výkone všetkých činností uvedených v tejto výzve nebude fakturácia týchto
činností objednávateľom uznaná.
6. Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi na potvrdenie - súpis vykonaných prác - Servisný list a
„Správu o údržbe výťahov v AOS tak ako je to uvedené v bode č. 2 tejto Výzvy.
7. Po vykonaní odborných prehliadok výťahov si dodávateľ služby zapožičia knihy kontrol výťahu do ktorých
zapíše kontrolou zistený stav podľa predtlače na jednotlivých listoch „Protokolu o odbornej prehliadke
výťahu“ a odovzdá ich objednávateľovi späť do úschovy. Ak dodávateľ vedie „Protokoly o odbornej
prehliadke výťahu“ v elektronickej podobe odovzdá ich objednávateľovi v papierovej aj v elektronickej
podobe tak ako je to uvedené v bode č. 2 tejto Výzvy.
8. Činnosti dozorcu výťahu zapisuje dodávateľ služby výhradne do záznamníka týždenných prehliadok
výťahu vedeného podľa názvu, umiestnenia a výrobného čísla výťahu.
III. FAKTURÁCIA
1. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia
zálohovej platby. Cena za skutočne poskytnutý predmet plnenia bude uhradená na základe dodávateľom
vyhotovenej a doručenej faktúry. Úhrada činnosti externého dozorcu výťahu bude realizovaná tak, ako je
uvedené v tomto odseku vyššie bezhotovostne, ... jeden krát za kvartál spolu s fakturáciou odborných
prehliadok a odborných skúšok výťahov a preventívnou údržbou. Fiškálny rok musí byť uzavretý (faktúry
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za predmetné činnosti a služby musia byť objednávateľovi doručené) vždy do 12. decembra fiškálneho
roka.
2. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných činností (viď. príloha č.1, 2 a 3) Správa o údržbe výťahov
v AOS a Protokol (y) o odbornej prehliadke výťahu vedené v Knihe kontrol výťahu tak, ako je uvedené
Osobitných požiadavkách na plnenie alebo vedené v elektronickej podobe odovzdané objednávateľovi
v elektronickej aj papierovej podobe pred fakturáciou. V Záznamníku týždenných prehliadok výťahu musia
byť pred fakturáciou uzavreté zápisy vykonaných činností (podľa predtlače v zápisníku).
3. Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa.
4. Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovené faktúry listinne poštou a súčasne aj v textovo čitateľnom súbore
vo formáte PDF elektronicky, na e-mailovú adresu objednávateľa, a to bezodkladne po ich vystavení.
Dodávateľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v
elektronickej
podobe
na
e-mailovú adresu objednávateľa.
5. Miesto doručenia faktúr v listinnej forme je sídlo objednávateľa. E-mailovú adresu, na ktorú dodávateľ
zašle faktúry elektronicky oznámi objednávateľ dodávateľovi do 7 pracovných dní po vyhodnotení
cenových ponúk (výbere dodávateľa).
6. Dodávateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona
č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená
dodávateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne
alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie, resp.
opravu a dodávateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú
faktúru s novou lehotu splatnosti. Dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú
faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom v zmysle predošlého
bodu.
7. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho
štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej
Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a
cenu vrátane DPH. Objednávateľ v tomto prípade bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona
č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
IV. PODMIENKY ÚČASTI
1. Dodávateľ (uchádzač o dodávku predmetnej služby) je povinný predložiť spolu s cenovou ponukou kópiu
platného osvedčenia oprávnenej osoby / oprávnených osôb, ktoré budú vykonávať OP a OS VTZ v zmysle
§16 (revízny technik) Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., pričom dodávateľ ďalej predloží:
1.1. Oprávnenie na činnosť na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v súlade s § 6 ods.
3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa predpisu Všeob21-2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom
dozore v rezorte ministerstva obrany v znení neskorších predpisov vydané Odborom kontroly,
energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce MO SR,
1.2. kópiu oprávnenia na výkon OP a OS - revízny technik VTZ s príslušným rozsahom osvedčenia pre
skupinu Ac1 zariadení uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky, resp. kópiu
rovnocenného dokladu oprávnenej osoby / oprávnených osôb na vykonávanie uvedených činností na
týchto zariadeniach podľa predpisov členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore ich pôvodu,
1.3. kópiu platného osvedčenia oprávnenej osoby / oprávnených osôb, ktorá/é bude/ú vykonávať činnosti
podľa § 18, ods. 1 písm. c) Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., resp. kópiu rovnocenného dokladu oprávnenej
osoby/ oprávnených osôb na vykonávanie uvedených činnosti podľa predpisov členského štátu
Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore
ich pôvodu,
1.4. kópiu písomného dokladu o overení odborných vedomostí osoby / osôb, ktorá/é bude/ú vykonávať
činnosti podľa § 18, ods. 2 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v prípade, ak dodávateľ nebude pre
objednávateľa vykonávať činnosti uvedené v § 18 ods. 2 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. revíznym
technikom , resp. fotokópiou rovnocenného dokladu osoby/osôb, ktorá/é bude/ú vykonávať uvedené
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činnosti podľa predpisov členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore ich pôvodu.
V. OSTATNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
1. Na dodaný materiál použitý v rámci preventívnej údržby VTZ dodávateľ poskytuje záruku v dĺžke 24
mesiacov od ukončenia prác alebo dátumu dodávky.
2. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne používanie výťahov, nedbanlivosť, vandalizmus, nehospodárne
prevádzkovanie, poškodenia z dôvodu vyššej moci alebo práce, opravy, zmeny, alebo výmeny akýchkoľvek
súčiastok inými osobami bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa alebo z akejkoľvek inej príčiny mimo
kontroly dodávateľa.
3. V prípade, ak dodávateľ poruší akúkoľvek podmienku alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v týchto
Osobitných požiadavkách na plnenie, bude sa to považovať za ich podstatné porušenie a objednávateľ má
právo ukončiť dodávateľovi činnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
4. Všetky doklady a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí
pre návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
4. Miesto a termín dodávky stavebných prác:
Miesto plnenia: Liptovský Mikuláš, Demänová 393, objekt Akadémie ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika.

Materiálový funkcionár zodpovedný za prevzatie predmetu zákazky, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová
adresa: Ing. Martina Barániová tel.: 0960422090, 0914231039, e-mail: martina.baraniova@aos.sk

Ohliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa nepožaduje.

5. Predpokladaná hodnota zákazky do: 8 485,00 € bez DPH

6. Dátum, miesto a čas:
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky
„Revízia, údržba a externý dozorca výťahov“. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do
systému v záložke Ponuka. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.
7. Kritérium hodnotenia prieskumu trhu:
cena celkom s DPH za „Revízia, údržba a externý dozorca výťahov“.
Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena s DPH
Určenie ceny predmetu obstarávania:
Názov

Cena v EUR s DPH

Revízia, údržba a externý dozorca výťahov
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8. Predkladanie ponuky:
Uchádzač doručí ponuku najneskôr v lehote do: 23.03.2022 09:00. Ponuky doručené po uplynutí lehoty
nebudú systémom ezakazky akceptované.
9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami
Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní určuje prostriedky elektronickej
komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so
všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií a aby nedošlo k obmedzeniu
možnosti záujemcov, alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude
uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja
ezakazky na portáli www.ezakazky.sk,
Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) sa
považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli
www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazky.
V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky zo strany
záujemcu či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom
elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.
Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta záujemcu
(záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk.
Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného obstarávania,
vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti, alebo vylúčenia ponuky) resp. informácie pre účely
elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania dokumentu resp. informácie prostredníctvom
elektronického nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej
sfére verejného obstarávateľa, alebo záujemcu/uchádzača.
Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej republiky, t.j.
slovenský jazyk.

10. Prílohy

Príloha č. 1 – Harmonogram revízií VTZ zdvíhacích (výťahy okrem výťahov KONE, OTIS a SCHINDLER)
na rok 2022
Príloha č. 2 - Preventívna údržba výťahu – opis prác
Príloha č. 3 - Výkon povinností externého dozorcu výťahu – opis prác
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Harmonogram revízií VTZ zdvíhacích (výťahy okrem výťahov KONE, OTIS a SCHINDLER) na rok 2022
vrátane pravidelnej kvartálnej údržby a vykonávania externého dozorcu výťahu / týždenne
Príloha č. 1

P.č.

Názov zariadenia/ typ zariadenia/
výrobca/v.č.

1. Výťah,
2
500kg, TRA Praha
4180
5 6106-1
.

2. Výťah,
2
500kg, TRA Praha
4180
6 6106-2
.

Umiestnenie

Katedry A-A

Katedry A-A

Skupi Rok
na
výroby

Ac1

Ac1

Prvá
úradná
skúška

1980

OPO/6r
02.12.2015
2021

1980

OPO/6r
02.12.2015
2021

1978

OPO/6r
03.12.2015
2021
2027

1978

OPO/6r
03.12.2015
12 / 2021
12 / 2027

3. Výťah,
4
A2N, 500kg, TRA Břeclav,
25. 357 406
Kotolňa

4. Výťah,
2
A2N, 500kg, TRA Břeclav,
250357 100
.

Kuchyňa
dôstojníkov

Ac1

Ac1

Periodicita
Opakovaná
úradná
skúška
plánovať

7

Periodicita
Periodicita
Odborná
Odborná
prehliadka +
skúška
PÚ
plánovať
plánovaná

Poznámka

Predmet zákazky plnený
RT/3m
RT/3r
v období
3, 6,9,12, 2020
02.12.2015
od 6/2022 do 3/2023
3,6,9,12, 2021
2018
vrátane, pokiaľ výťah
3,6,9,12, 2022
2021
nebude nahradený novým
3, 2023
výťahom.
Predmet zákazky plnený
RT/3m
RT/3r
v období
3, 6,9,12, 2020
02.12.2015
od 6/2022 do 3/2023
3,6,9,12, 2021
2018
vrátane, pokiaľ výťah
3,6,9,12, 2022
2021
nebude nahradený novým
3, 2023
výťahom.
Predmet zákazky plnený
RT/3m
RT/3r
v období
3, 6,9,12, 2020
03.12.2015
od 6/2022 do 3/2023
3,6,9,12, 2021
12 / 2018
vrátane, pokiaľ výťah
3,6,9,12, 2022
12 / 2021
nebude nahradený novým
3, 2023
výťahom.
Predmet zákazky plnený
RT/3m
RT/3r
v období
3, 6,9,12, 2020
03.12.2015
od 6/2022 do 3/2023
3,6,9,12, 2021
12 / 2018
vrátane, pokiaľ výťah
3,6,9,12, 2022
12 / 2021
nebude nahradený novým
3, 2023
výťahom.

P.č.

Názov zariadenia/ typ zariadenia/
výrobca/v.č.

5. Výťah,
2
A2N, 500kg, TRA Břeclav,
252357 101
.

6. Výťah, A2N, 500kg, TRA Břeclav,
25 357 015

7. Výťah,
1
A2N, 500kg, TRA Břeclav,
259357 014
.

8. Výťah, A2N, 500kg, TRA Břeclav,
25 357 099

Umiestnenie

Kuchyňa
mužstva
(odpad)

Kuchyňa
mužstva
(škrabka)

Kuchyňa sklad
vajec

Kuchyňa
dôstojníkov škrabka

Skupi Rok
na
výroby

Ac1

Ac1

Ac1

Ac1

Prvá
úradná
skúška

1978

OPO/6r
03.12.2015
12 / 2021
12 / 2027

1978

OPO/6r
03.12.2015
12 / 2021
12 / 2027

1978

OPO/6r
03.12.2015
12 / 2021
12 / 2027

1978

OPO/6r
03.12.2015
12 / 2021
12 / 2027

1988

OPO/6r
03.12.2015
2021
2027

9. Výťah,
6
A2N, 500kg, TRA Břeclav,
25. 740 347
Sklady-dielneĽ

Ac1

Periodicita
Opakovaná
úradná
skúška
plánovať

4.10.1989
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Periodicita
Periodicita
Odborná
Odborná
prehliadka +
skúška
PÚ
plánovať
plánovaná

Poznámka

Predmet zákazky plnený
RT/3m
RT/3r
v období
3, 6,9,12, 2020
03.12.2015
od 6/2022 do 3/2023
3,6,9,12, 2021
12 / 2018
vrátane, pokiaľ výťah
3,6,9,12, 2022
12 / 2021
nebude nahradený novým
3, 2023
výťahom.
Predmet zákazky plnený
RT/3r
RT/3m
v období
03.12.2015 3, 6,9,12, 2020
od 6/2022 do 3/2023
12 / 2018 3,6,9,12, 2021
vrátane, pokiaľ výťah
12 / 2021 3,6,9,12, 2022
nebude nahradený novým
12 / 2024
3, 2023
výťahom.
Predmet zákazky plnený
RT/3r
RT/3m
v období
03.12.2015 3, 6,9,12, 2020
od 6/2022 do 3/2023
12 / 2018 3,6,9,12, 2021
vrátane, pokiaľ výťah
12 / 2021 3,6,9,12, 2022
nebude nahradený novým
12 / 2024
3, 2023
výťahom.
Predmet zákazky plnený
v období
RT/3r
RT/3m
od 6/2022 do 3/2023
03.12.2015 6,9,12, 2022
vrátane, pokiaľ výťah
12 / 2024
3, 2023
nebude nahradený novým
výťahom.
Predmet zákazky plnený
RT/3r
RT/3m
v období
03.12.2015 3, 6,9,12, 2020
od 6/2022 do 3/2023
12 / 2018 3,6,9,12, 2021
vrátane, pokiaľ výťah
12 / 2021 3,6,9,12, 2022
nebude nahradený novým
12 / 2024
3, 2023
výťahom.

P.č.

Názov zariadenia/ typ zariadenia/
výrobca/v.č.

Umiestnenie

Skupi Rok
na
výroby

Prvá
úradná
skúška

10. Výťah,
5
A2N, 500kg, TRA Břeclav,
25. 740 346
Sklady-dielneP

Ac1

1988

Študijné
centrum

Ac1

1978

4.10.1989

Periodicita
Opakovaná
úradná
skúška
plánovať
OPO/6r
03.12.2015
2021
2027

11. Výťah, 500kg, TRA Břeclav
25 357 064

12. Výťah,
2
250 kg, TRA Brno
413891 056
.

13. Výťah, 250 kg, TRA Brno
41 812 597

Študijné
centrum
knižnica

Vel. Budova
1. NP
(rektorát, za
kvetinovou
stenou)

Ac1

Ac1

OPO/6r
02.12.2015
2021

1979

OPO/6r
02.12.2015
12 / 2021
12 / 2027

1981

OPO/6r
02.12.2015
12 / 2021
12 / 2027
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Periodicita
Periodicita
Odborná
Odborná
prehliadka +
skúška
PÚ
plánovať
plánovaná

Poznámka

Predmet zákazky plnený
RT/3r
RT/3m
v období
03.12.2015 3, 6,9,12, 2020
od 6/2022 do 3/2023
2018
3,6,9,12, 2021
vrátane, pokiaľ výťah
2021
3,6,9,12, 2022
nebude nahradený novým
2024
3, 2023
výťahom.
Predmet zákazky plnený
RT/3r
RT/3m
v období
02.12.2015 3, 6,9,12, 2020
od 6/2022 do 3/2023
2018
3,6,9,12, 2021
vrátane, pokiaľ výťah
2021
3,6,9,12, 2022
nebude nahradený novým
2024
3, 2023
výťahom.
Predmet zákazky plnený
RT/3r
RT/3m
v období
02.12.2015 3, 6,9,12, 2020
od 6/2022 do 3/2023
12 / 2018 3,6,9,12, 2021
vrátane, pokiaľ výťah
12 / 2021 3,6,9,12, 2022
nebude nahradený novým
12 / 2024
3, 2023
výťahom.
Predmet zákazky plnený
RT/3r
RT/3m
v období
02.12.2015 3, 6,9,12, 2020
od 6/2022 do 3/2023
12 / 2018 3,6,9,12, 2021
vrátane, pokiaľ výťah
12 / 2021 3,6,9,12, 2022
nebude nahradený novým
12 / 2024
3, 2023
výťahom.

Príloha č. 2
Preventívna údržba výťahu – opis prác
Výťahová šachta a strojovňa
 Kontrola a doplnenie oleja v strojovni (prevodovka, puzdrá motora, ...),
 kontrola a nastavenie brzdy,
 kontrola ložísk motora,
 kontrola trecieho kotúča brzdy,
 kontrola šachtových dverí (rovnobežnosť a správna poloha krídiel dverí) a ich mechanizmu,
 nastavenie dverných uzávierok šachtových dverí,
 kontrola upevnenia vodidiel kabíny,
 kontrola a prípadné dotiahnutie skrutiek spojov vodidiel,
 kontrola lán,
 kontrola a prípadné dotiahnutie lanových zámkov a svoriek,
 kontrola výplne vyvažovacieho závažia,
 kontrola závesu vyvažovacieho závažia,
 kontrola stavu obmedzovača rýchlosti, lanka, spínača, kladky, pružinky,
 kontrola a prípadné nastavenie spínača závažia obmedzovača rýchlosti,
 kontrola napínacieho závažia obmedzovača rýchlosti (upevnenie a jeho poloha),
 kontrola rozvádzača výťahu,
 kontrola funkcie vyslobodzovacieho zariadenia,
 kontrola hlavných stykačov,
 kontrola a prípadné doplnenie (výmena) vypálenej žiarovky osvetlenia šachty výťahu,
 kontrola signalizácie a tlačidiel vonkajších volieb,
 kontrola konektorov a upevnenie elektrických vodičov,
 kontrola a prípadné nastavenie cloniek,
 kontrola a prípadné nastavenie polohy snímača,
 kontrola a prípadné nastavenie všetkých spínačov výťahu,
 kontrola elektroinštalácie a závesných káblov v šachte,
 kontrola STOP tlačidla v priehlbni šachty,
 kontrola a vyčistenie šachtového dna výťahu.
Kabína výťahu
 Kontrola a funkčnosť kabínových volieb (displejov),
 kontrola obojsmerného dorozumievacieho zariadenia (ak je súčasťou výťahu),
 kontrola a vyčistenie elektrickej inštalácie kabíny,
 kontrola a výmena vypálenej žiarovky osvetlenia kabíny výťahu,
 kontrola núdzového zvukového zariadenia a jeho oprava,
 kontrola funkčnosti revíznej jazdy na streche kabíny a STOP tlačidla,
 kontrola úrovne zastavovania kabíny výťahu a jej nastavenie,
 kontrola kabínových dverí (rovnobežnosť a správna poloha krídiel dverí),
 kontrola pohonu kabínových dverí a ich mechanizmu,
 vyčistenie zachytávačov, závesov kabíny,
 kontrola a nastavenie vôle vodiacich čeľustí kabíny,
 kontrola spínača podlahy a jeho prípadná výmena,
 kontrola spínača kabínových dverí.
MAZANIE
 Výťahového zariadenia,
 doplnenie oleja podľa potreby, mimo výmeny kompletnej olejovej náplne stroja,
 kontrola hladiny oleja v lapačoch oleja a ich prípadné vyčerpanie.
Súčasťou preventívnej údržby je aj poučenie osôb prevádzkovateľa výťahu, v prípade havárie (poruchy) výťahu a
aj vyslobodenie prepravovaných osôb z kabínky výťahu.
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Príloha č. 3
Výkon povinností externého dozorcu výťahu – opis prác
Poznámka:
Zápis sa vedie v záznamníku týždenných prehliadok výťahu – predtlač vyhotovená pre každý výťah podľa typu,
umiestnenia a výrobného čísla samostatne. Jednotlivé činnosti dozorcu sa opakujú každé štyri týždne. VZOR ↓
TÝŽDEŇ (kalendárny týždeň) .........................1
Výsledok
Predmet prehliadky
Dátum
prehliadky
Ohradenie výťahovej šachty
Funkcia šachtových dverí a dverových uzávierok
Funkcia ovládačových kombinácií
Správne zastavovanie kabíny v staniciach
Osvetlenie nástupíšť, kabíny a strojovne
Tesnosť prevodovej skrine
Správna funkcia núdzového signálu a tlačidla STOP
Čistenie a riadenie kabíny, šachty a strojovne
TÝŽDEŇ (kalendárny týždeň) .........................2
Výsledok
Predmet prehliadky
Dátum
prehliadky
Ohradenie výťahovej šachty
Funkcia šachtových dverí a dverových uzávierok
Funkcia ovládačových kombinácií
Správne zastavovanie kabíny v staniciach
Osvetlenie nástupíšť, kabíny a strojovne
Tesnosť prevodovej skrine
Správna funkcia núdzového signálu a tlačidla STOP
Čistenie a riadenie kabíny, šachty a strojovne
TÝŽDEŇ (kalendárny týždeň) .........................3
Výsledok
Predmet prehliadky
Dátum
prehliadky
Ohradenie výťahovej šachty
Funkcia šachtových dverí a dverových uzávierok
Funkcia ovládačových kombinácií
Správne zastavovanie kabíny v staniciach
Osvetlenie nástupíšť, kabíny a strojovne
Tesnosť prevodovej skrine
Správna funkcia núdzového signálu a tlačidla STOP
Čistenie a riadenie kabíny, šachty a strojovne
TÝŽDEŇ (kalendárny týždeň) .........................4
Výsledok
Predmet prehliadky
Dátum
prehliadky
Ohradenie výťahovej šachty
Funkcia šachtových dverí a dverových uzávierok
Funkcia ovládačových kombinácií
Správne zastavovanie kabíny v staniciach
Osvetlenie nástupíšť, kabíny a strojovne
Tesnosť prevodovej skrine
Správna funkcia núdzového signálu a tlačidla STOP
Čistenie a riadenie kabíny, šachty a strojovne
Mazanie výťahu

11

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

