Zmluva o dielo č. 9/2019
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník”) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva”)

Čl. I - ZMLUVNÉ STRANY
1

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN / banka:

Dom tretieho veku
Polereckého 2, 851 04 Bratislava - Petržalka
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka
30842344
2020914280
SK 2020914280
ČSOB, a.s.
SK91 7500 0000 0000 2583 8723

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
2

Zhotoviteľ:
Názov:
eleva s.r.o.
Sídlo:
Karadžičová 4108/39, 811 07 Bratislava
V zastúpení:
Ing. Eduard Leňka - konateľ
IČO:
48218090
DIČ:
2120108738
IČ DPH:
SK2120108738
Bankové spojenie:
SLSP a.s.
IBAN:
SK14 0900 0000 0050 7362 9080
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1.
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. II – ÚVODNÉ USTANOVENIE
1.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie diela na základe
certifikátov, atestov a príslušných oprávnení v zmysle platných právnych predpisov
Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať (i) všetky všeobecne záväzné
právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy, (ii) ustanovenia
a podmienky stanovené v tejto Zmluve a jej jednotlivých prílohách a (iii) príslušné
slovenské, európske a medzinárodné technické normy.

2.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je rozpočtovou organizáciou magistrátu
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a je napojený na rozpočet tohto
subjektu.
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Čl. III - PREDMET ZMLUVY
Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa spočívajúci:
a)
v dodaní a montáži 1 ks osobného výťahu s kapacitou pre 8 osôb podľa:
technickej špecifikácie - príloha č. 1 tejto Zmluvy podľa STN EN 81-20,
dispozičného výkresu - príloha č. 2 tejto zmluvy odsúhlaseného
Objednávateľom, ktorý vypracuje Zhotoviteľ najneskôr do 14 dní od podpisu
Zmluvy na základe dodanej projektovej dokumentácie výťahovej šachty,
b)
vo vybúraní a výmene pôvodného osobného výťahu – Výrobca: Vymislický
výťahy, druh výťahu Ac1, nosnosť - 320, rok výroby- 2007, počet staníc, 14/14.
(ďalej v texte len ako „Dielo“)
1.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa:
a)
dodá a namontuje osobný výťah podľa čl. III bod 1 Zmluvy a zabezpečí vykonanie
záverečnej inšpekcie Diela autorizovanou osobou podľa nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 235/2015 Z.z., o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní
bezpečnostných častí do výťahov na trhu. a podľa bezpečnostných pravidiel na
konštrukciu a montáž výťahov STN EN 81-20,
b)
vypracuje jedno vyhotovenie technickej dokumentácie pre každé zariadenie v
súlade s platnými predpismi pre konštrukciu a montáž výťahov STN EN 81-20. V
prípade požiadavky Objednávateľa na dodanie ďalšieho pare technickej
dokumentácie si bude Zhotoviteľ účtovať cenu 150,00 EUR bez DPH za každé
jedno pare. Odovzdanie technickej dokumentácie, certifikátu, inšpekčnej správy a
vyhlásenia o zhode je podmienené úplným zaplatením ceny Diela.

3.

Miestom montáže Diela je: Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava

4.

Miesto dohodnuté na vyloženie technológie súvisiacej s montážou Diela je: Dom tretieho
veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava

Čl. IV – ČAS PLNENIA
1.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo špecifikované v čl. III. bod 1 Zmluvy vykoná a odovzdá
Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy bez vád a nedorobkov do 18 týždňov od
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, najneskôr do 15.12.2019 za podmienky, že
Objednávateľ:
a)
podpíše Zmluvu so Zhotoviteľom najneskôr do 26.08.2019,
b)
zabezpečí stavebnú pripravenosť k 09.10.2019,
c)
poskytne všetku potrebnú súčinnosť podľa Prílohy č. 3 „Požiadavky pre
zabezpečenie plynulej montáže výťahu“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
V prípade omeškania termínu zabezpečenia stavebnej pripravenosti zo strany
Objednávateľa podľa čl. IV bod 1 b) tejto Zmluvy, zmluvné strany písomne dohodnú
nový termín začatia a ukončenia montáže.
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Čl. V – CENA DIELA
1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za kompletné zrealizovanie Diela
špecifikovaného v čl. III bod 1 Zmluvy, najmä stavebné práce, materiál a súvisiace služby
cenu (odplatu) určenú dohodou zmluvných strán vo výške:
56.570 EUR bez DPH (slovom: Päťdesiatšesťtisícpäťstosedemdesiat)
67.884 s DPH (slovom: Šesťdesiatsedemtisícosemstoosemdesiatštyri )

2.

Pre účely vylúčenia všetkých pochybností platí, že cena Diela určená v bode 1 tohto
článku je konečná, zahŕňajúca všetky náklady na jeho vykonanie a Objednávateľ nie je
povinný uhrádzať Zhotoviteľovi akékoľvek ďalšie platby súvisiace s realizáciou Diela
ako je dojednaná cena Diela v tejto Zmluve. Zhotoviteľ v súvislosti s realizáciou Diela
nebude od Objednávateľa požadovať žiadne iné poplatky alebo príplatky. Objednávateľ
v súvislosti s realizáciou diela neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohu.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela bezhotovostne na účet
Zhotoviteľa, uvedený v čl. I bod 2 Zmluvy.

Čl. VI – SPÔSOB PLATENIA – FAKTURÁCIA
1.

Cena za vykonanie Diela bude Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradená po
kumulatívnom splnení nasledujúcich podmienok:
dielo je vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy v celom rozsahu vrátane
vykonania záverečnej inšpekcie zdvíhacieho zariadenia autorizovanou osobou
podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z.z., o uvádzaní výťahov
na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu. a podľa
bezpečnostných pravidiel na konštrukciu a montáž výťahov STN EN 81-20; a
zároveň
dielo je odovzdané a prevzaté medzi zmluvnými stranami na základe preberacieho
protokolu, ktorý bol podpísaný oboma zmluvnými stranami v súlade s
podmienkami dojednanými v tejto Zmluve.

2.

Po kumulatívnom splnení podmienok dojednaných v bode 1 tohto článku sa Dielo
považuje na účely tejto Zmluvy za riadne vykonané, t. j. bez vád a nedorobkov a
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru, predmetom ktorej bude
úhrada ceny Diela uvedenej v čl. V bod 1. Zmluvy v rozsahu 100 %. Zhotoviteľ doručí
Objednávateľovi faktúru najneskôr nasledujúci deň po dni, v ktorý sa Dielo na účely tejto
Zmluvy považuje za riadne vykonané.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry Zhotoviteľa vystavenej v súlade s čl. VI
bod 2 Zmluvy je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

4.

Vlastníkom Diela je Zhotoviteľ. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu úplným
zaplatením ceny Diela v zmysle čl. V bod 1. Zmluvy.
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Čl. VII – POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri realizovaní Diela dodržiavať záväzné technické
normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác platné v SR.

2.

Dopravu technológie súvisiacu s vykonaním Diela na stavbu zabezpečí na svoje náklady
Zhotoviteľ. Zloženie a uloženie technológie súvisiacej s vykonaním Diela na miesto
určené Objednávateľom v čl. III bod 4. Zmluvy zaistí Zhotoviteľ na svoje náklady.

3.

Ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) kvôli ktorým nebude
Zhotoviteľ môcť plniť svoje záväzky z tejto Zmluvy, predĺži sa úmerne tomu termín
splnenia Zmluvy podľa článku IV bod 1 tejto Zmluvy. Okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť sa rozumejú rôzne havárie, vojny, živelné pohromy, občianske nepokoje,
štrajky a pod.

4.

Všetky práva (vrátane autorských, značkových a patentných) k plánom a technickým
podkladom, ktoré budú dodané Objednávateľovi, nie sú súčasťou Diela a neprechádzajú
na Objednávateľa.

Čl. VIII – POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1.

Objednávateľ prehlasuje, že na Dielo neexistujú ani nevznikajú nároky tretích osôb voči
Zhotoviteľovi a že na cenu Diela má finančné krytie.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje pripraviť pre Zhotoviteľa miesto na vyloženie technológie
súvisiacej s montážou Diela v zmysle čl. III. bod 4 Zmluvy.

3.

Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom
včasnej a riadnej realizácie Diela. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s
poskytnutím potrebnej súčinnosti, predlžuje sa termín ukončenia realizácie diela o počet
dní omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti.

4.

Objednávateľ sa zaväzuje riadne zabezpečovať na svoje náklady stráženie miesta
montáže Diela, jeho ochranu pred vstupom nepovolaných osôb, odcudzením zariadení,
alebo jeho častí, ktoré Zhotoviteľ realizuje na danej stavbe.

Čl. IX – ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
1.

Predmetom protokolárneho odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

2.

Zhotoviteľ po vykonaní a kompletnom dokončení Diela zvolá zmluvné strany, aby sa
zúčastnili písomného preberacieho konania.

3.

Zhotoviteľ je povinný pripraviť a najneskôr do 14 dní odo dňa úhrady faktúry vystavenej
podľa čl. VI bod 2 Zmluvy odovzdať Objednávateľovi doklady súvisiace s dodaním,
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montážou a používaním Diela, najmä atesty a certifikáty platné v SR a osvedčenia o
skúškach použitých materiálov, a iné zápisy a doklady realizovaných prác.
4.

O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol, ktorý
bude obsahovať najmä:
-

základné údaje o Diele, zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
súpis zistených vád a nedorobkov, lehoty na odstránenie vád a nedorobkov,
zoznam odovzdaných dokladov (najmä technickú dokumentáciu, knihu od výťahu,
inšpekčnú správu, certifikát a vyhlásenie o zhode),
prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo
preberá,
dĺžku trvania záručnej lehoty.

5.

Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie
dôvody, pre ktoré Dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré Dielo
nebolo prevzaté Objednávateľom, sa opakuje preberacie konanie podľa tohto článku
Zmluvy, o čom bude spísaný dodatočný preberací protokol.

6.

Objednávateľ je oprávnený prevziať Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré
samostatne ani v spojení s inými nebránia užívaniu Diela.

7.

V prípade, ak sa Objednávateľ bezdôvodne nedostaví k preberaciemu konaniu, alebo bez
náležitého dôvodu odmietne prevziať Dielo, považuje sa Dielo za odovzdané a prebraté
ku dňu kedy malo dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela.

Čl. X – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA
1.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady,
ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela v záručnej dobe.

2.

Objednávateľ je povinný vady Diela reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu
po ich zistení a to písomnou formou. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené
u Zhotoviteľa v záručnej dobe.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 36 mesiacov a začína plynúť odo
dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy, s
výnimkou technologických dodávok a zariadení u ktorých výrobca uvádza kratšiu
záručnú lehotu.

4.

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili
počas záručnej doby, a ktoré sa vyskytli po odovzdaní Diela (skryté vady). V oznámení
Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné
prostriedky a požadovaný termín jej odstránenia.
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5.

Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného Diela v záručnej dobe je
Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní bezplatne.
Pri podstatných vadách zhotoveného Diela je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní bezplatne. Pokiaľ by odstránenie vady bolo
spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu Diela, zmluvné
strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia vady Diela.

6.

Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady Diela, ak tieto boli spôsobené použitím
materiálov, určených mu k spracovaniu Objednávateľom, ak na túto skutočnosť
Objednávateľa písomne upozornil a Objednávateľ na ich použití trval.

7.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať vlastnosti určené právnymi predpismi a
ustanoveniami STN.

8.

Zhotoviteľ vždy zodpovedá Objednávateľovi za vady diela, ktoré sú spôsobené
porušením povinností Zhotoviteľa a vzniknú a/alebo sa prejavia po protokolárnom
odovzdaní Diela Objednávateľovi.

9.

Nebezpečenstvo škody na vykonávanom Diele nesie Zhotoviteľ až do okamihu
protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy. Nebezpečenstvo
škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa okamihom protokolárneho
prevzatia Diela Objednávateľom. Pre účely vylúčenia všetkých pochybností
protokolárnym odovzdaním a prevzatím Diela v celom rozsahu je okamih podpísania
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.

Zmluvné strany týmto vylučujú aplikáciu § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka v tej časti,
ktorá hovorí o znášaní nebezpečenstva škody na zhotovovanom Diele Objednávateľom.
Okrem všeobecných pravidiel o zodpovednosti za škody Zhotoviteľ zodpovedá za všetky
škody, ktoré vzniknú činnosťou Zhotoviteľa na majetku Objednávateľa alebo iných osôb
porušením povinností uložených mu touto Zmluvou alebo všeobecne záväzných
právnych predpisov a slovenských technických noriem a ďalej za preukázateľnú ujmu
spôsobenú poškodením dobrého mena Objednávateľa.
Čl. XI – SANKCIE

1.

V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním Diela je Zhotoviteľ
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny
Diela za každý začatý deň omeškania, max. 5 % zo zmluvnej ceny Diela.

2.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, max. však 5
% zo zmluvnej ceny Diela.

3.

Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela špecifikované v preberacom protokole bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 7 dní a pri podstatných vadách Diela
najneskôr v lehote 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými
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stranami alebo v inej dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 20,00 EUR za každý deň omeškania.
4.

Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela (za ktoré zodpovedá) uplatnené Objednávateľom v
záručnej dobe v zmysle čl. X bod 5 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR za každý deň omeškania.

5.

Zmluvné pokuty sa môžu kumulovať. Týmito zmluvnými pokutami nie sú dotknuté
nároky zmluvných strán na uplatnenie nárokov na náhradu škody v celom rozsahu.

Čl. XII – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1.

Objednávateľ i Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť za podmienok a
účinkov uvedených v zákone a v tejto Zmluve.

2.

Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy najmä pri omeškaní Objednávateľa s
poskytovaním súčinnosti alebo v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy.

3.

Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa,
a to najmä:
-

ak Zhotoviteľ nezhotoví a protokolárne neodovzdá Dielo Objednávateľovi v
zmysle podmienok tejto Zmluvy,
ak Zhotoviteľ neodstráni akékoľvek vady, resp. nedorobky Diela,
ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite.

Čl. XIII – OSTATNÉ USTANOVENIA
1.

V prípade zániku niektorej zo zmluvných strán prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto
Zmluvy na právnych nástupcov.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie týkajúce sa ich činnosti podľa tejto Zmluvy a
všetky obdobné informácie, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach sa
považujú za dôverné okrem tých, ktoré je Objednávateľ povinný zverejniť v zmysle
platnej legislatívy. Zmluvné strany ich nemôžu prezradiť tretej osobe a ani ich použiť v
rozpore s ich účelom pre svoje potreby. Zmluvná strana, ktorá poruší túto povinnosť, je
povinná druhej zmluvnej strane nahradiť spôsobenú škodu.

Čl. XIV – KONTAKTNÁ OSOBA A ODOSIELACIA DISPOZÍCIA
1.

Objednávateľ splnomocňuje :
a) pre výkon technického dozoru stavby: meno: Vladimír Tureček tel: 02/32 333 613
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b) pre prevzatie diela: meno: Vladimír Tureček tel: 02/32 333 613
V prípade zmeny oznámi túto skutočnosť objednávateľ písomne zhotoviteľovi do 5 dní.
2.

Adresa pre odoslanie faktúr je uvedená v čl. I bod 1 tejto zmluvy.

3.

Kontakty na budúceho prevádzkovateľa:
a)
spoločnosť: Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava
b)
kontaktná osoba : meno: PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, tel: 02/32 333
614
Čl. XV – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a
účinnosť deň nasledujúci po dni, ktorý bola zverejnená na webovom sídle Objednávateľa.

2.

Pri plnení tejto Zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

3.

Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976 Zb.,
v platnom znení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, vyhláškou č. 147/2013 Z.
z. o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a inými právnymi
predpismi, ktoré sa vzťahujú a/alebo sa môžu vzťahovať na Dielo. Kvalita vykonaného
Diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov.

4.

Zmeny jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy sa môžu urobiť iba formou očíslovaného
písomného dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek dohody,
zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, keď sú
obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo
zmluvných strán

5.

Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) origináloch, dve (2) vyhotovenia pre
Zhotoviteľa a dve (2) vyhotovenia pre Objednávateľa.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

7.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

príloha č.1 - Technická špecifikácia výťahu
príloha č.2 – Výkresová dokumentácia výťahu – Dispozičný výkres.
príloha č.3 - Požiadavky pre zabezpečenie plynulej montáže výťahu.
príloha č.4 – Preberací protokol
príloha č. 5 – Návrh na plnenie kritérií
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Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 26.8.2019

V Bratislave dňa 26.8.2019

...............................................................
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH
riaditeľka

...............................................................
Ing. Eduard Leňka
konateľ
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Podrobná technická špecifikácia výťahu
(doplní uchádzač, presnú špecifikáciu vypracuje ako súčasť ponuky uchádzač pri verejnom
obstarávaní v súlade s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky verejného obstarávateľa)

Výťah č.1,– Centrálne USPORIADANIE
1.

Typ výťahu

ORONA 3G X23

- otváranie dverí

centrálne

2.

Nosnosť

630 kg

3.

Menovitá rýchlosť

1,0 m/s

4.

Nepresnosť zastavenia

prevádzkové 0 až ± 10 mm

5.

Riadenie

Zberné smerom nadol - Simplex

6.

Pohon

elektrický lanový

7.

8.

- menovitý výkon

4,7 kW

- menovitý prúd

13 A

- záberový prúd

17 A

Elektrická sieť

3NPE 50Hz 400V / TN-S a 1NPE 50Hz 230V / TN-S

- hlavný prívod

vodiče 5 x 6 mm2 Cu do strojovne výťahu k rozvádzaču s 3m
voľným koncom, istenie C25A

Kabína
- svetlá šírka x hĺbka x výška

850-900 x 1800 x 2100 mm podľa krivosti šachty

- vyhotovenie

Lamino DR10-DR16

- dizajn bočných stien

Lamino DR10-DR16 výber zo vzorkovníka

- dizajn zadnej steny

Lamino DR10-DR16 výber zo vzorkovníka

- panel ovládačovej kombinácie

Lamino DR10-DR16 výber zo vzorkovníka

- podlaha

PVC ALTRO DR10-DR16 výber zo vzorkovníka

- zrkadlo

Áno DR10-DR16 výber zo vzorkovníka

- madlo

Áno DR10-DR16 výber zo vzorkovníka

- osvetlenie (strop)

Stropné LED – UP 37

1

9.

10.

11.

Kabínové dvere

Automatické 4 panelové centrálne

- svetlá šírka x výška

700 x 2000 mm

- dizajn rámu krídiel

Nerez

Šachtové dvere s rámom

Automatické 4 panelové centrálne

- svetlá šírka x výška

700 x 2000 mm

- dizajn rámu krídiel

Nerez

- vyhotovenie

bez požiarnej odolnosti

Signalizácia v kabíne

- digitálny ukazovateľ polohy
- smerové šípky
- núdzové osvetlenie
- tlačidlo otvorenia dverí
- núdzová signalizácia ALARM

- tlačidlá voľby stanice
12.

- presvetľovacie , vyhotovenie kovové

Signalizácia v staniciach
- východisková stanica

- digitálne polohové a smerové šípky - umiestnenie v ráme

- ostatné stanice

- smerové šípky, směr budúcej jazdy - umiestnenie v ráme

- tlačidlá voľby stanice

- presvetľovacie , vyhotovenie

- umiestnenie:

- v ráme
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Ďalšia výbava výťahu:

obojsmerné dorozumievacie zariadenie, umožňujúce spojenie so
stálou vyprosťovacou službou

14.

Šachta

Materiál – železobetón / DT Tvárnice +-20mm nerovnosť šachty

- šírka x hĺbka

Minimálne 1250 x 2350 mm

- výška hlavy šachty

3920 mm

- priehlbeň

1500 mm

15.

Dopravná výška – zdvih

36,7 m

16.

Počet staníc/nástupíšť
- označenie staníc

14/14

Strana A 14

Strana B

0

Strana C

0

-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2

- východzia stanica

0

Prostredie v šachte a na
nástupištiach

normálne podľa EN 81-20/50

- vetranie

podľa EN 81-20/50

18.

Príprava na napojenie k EPS

nie

19.

Imobilné prevedenie

nie

20.

Počet jazd/rok

200 000 ročne

21.

Servisný panel

V strojovni výťahu nad výťahovu šachtou

17.

(požadovaná teplota +5o až +40o C)

V prípade akejkoľvek zmeny v technickej špecifikácii na základe požiadavky objednávateľa
si zhotoviteľ vyhradzuje právo na úpravu ceny a posunutie termínov uvedených v čl. III.
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Požiadavky pre zabezpečenie plynulej montáže výťahu.
1. Objednávateľ stanoví svojho koordinátora prác, ktorý bude s poverenou osobou
zhotoviteľa robiť zápisy v montážnom denníku a najmä poskytovať mu včas všetky
informácie a podklady potrebné pre činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, a
poskytovať mu dojednanú súčinnosť pri odovzdávaní diela.
2. Platí vzájomná povinnosť poverenej osoby objednávateľa (stavbyvedúci a pod.)
a poverenou osobou zhotoviteľa odpovedať na zápisy druhej strany v stavebnom
denníku, najneskôr do 3 dní, pokiaľ to nie je v rozpore s ostatnými dojednaniami tejto
zmluvy.
3. Objednávateľ musí zabezpečiť následné podmienky k termínu prevzatia stavebnej
pripravenosti pre montáž zariadení:
a) odvetranie šachty podľa požiadaviek normy STN EN 81-1 (min.1% z pôdorysnej
plochy výťahovej šachty)
b) osadiť a montážne oká podľa dispozičného výkresu.
c) zabezpečiť čistú a suchú priehlbeň šachty (v prípade eskalátorov a travelátorov
montážnu jamu a montážnu zónu). V priestore šachty nesmie byť žiadne zariadenie
alebo nainštalované vedenie a potrubie, ktoré nemá priamu súvislosť s výťahom
podľa normy STN EN 81-1.
d) zabezpečiť montážne pracovisko bez stavebného materiálu, odpadu a zabezpečiť ho
proti úrazu.
e) Zabezpečiť uzatvorenú montážnu zónu, okolie montážnej zóny zabezpečiť v zimných
mesiacoch tak, aby teplota v šachte a blízkom okolí montáže nepoklesla pod 5°C
a nepresiahla 40 °C. V prípade poklesu teploty pod hranicu 5°C nie je možná montáž
elektrických častí zariadení, nie je možné elektrické časti zariadení odskúšať
a následne spustiť do prevádzky. V prípade teploty nad 40 °C nevieme garantovať
správnu funkciu zariadenia.
f) objednávateľ zabezpečí na svoje náklady pre každý výťah štandardnú telefónnu
analógovú linku – zásuvku (nie digitálnu) s nainštalovanou linkou účastníckej
stanice JTS, ktorá bude umiestnená vo výťahovej šachte v mieste výťahového
rozvádzača, t.j. na najvyššej stanici. Funkčná zásuvka musí byť zo strany
objednávateľa zabezpečená do troch dní pred odovzdaním výťahu. Táto požiadavka
vyplýva z harmonizovanej normy STN EN 81-1+AC, čl. 14.2.3.
g) objednávateľ zabezpečí na svoje náklady minimálne 5 dní pred ukončením montáže
pre každé jedno zariadenie, revíznu správu od hlavného prívodu elektrického prúdu.
h) k termínu stavebnej pripravenosti podľa Čl.IV bodu 1 písm. b) tejto zmluvy o dielo,
objednávateľ jasne vyznačí váhorysy na jednotlivých poschodiach pre montáž
šachtových dverí výťahu. Pri nesprávnom označení váhorysov sa musí následne
vykonať demontáž a následná montáž šachtových dverí, čo sa následné vykoná
zhotoviteľ za úhradu 150 EUR / 1 ks dverí.
i) prípadne ďalšie požiadavky, ak sú uvedené v pokynoch pre zriadenie, prípadne na
dispozičnom výkrese
4. Objednávateľ zabezpečí na svoje náklady:
a) elektrickú energiu spotrebovanú energiu pri inštalácii výťahu a jeho skúškach
b) nový trvalý prívod a revíziu prívodu el. energie pre výťah o min parametroch:
3NPE 50Hz 400V / TN-S a 1NPE 50Hz 230V / TN-S vodiče 5 x 10 mm2 Cu
do najvyššej stanice k pravému osteniu šachtových dverí, s 5m voľným koncom
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Stavebné práce budú zabezpečované zhotoviteľom v termínoch dohodnutých oboma
zmluvnými stranami na základe požiadaviek zapísaných vopred do montážneho
denníka.
5. Požiadavky na prívody el. prúdu a osvetlenie
Objednávateľ zabezpečí na svoje náklady:
a) prívod el. prúdu výťahu podľa pokynov výkresu vrátane revíznej správy
b) stabilné osvetlenie nástupíšť – min. intenzita 80 luxov
c) v prípade nezabezpečenia stabilného osvetlenia podľa bodu 4-b), c) je nutné zriadiť
provizórne osvetlenie v uvedených hodnotách minimálnej intenzity
6. Sklady a ich rozmiestnenie (podľa dohody s majstrom montážneho strediska
zhotoviteľa)
a) Priestor na voľné uloženie dielov 5 x 4 m pre každé jedno zariadenie v blízkosti
montážnej zóny
b) uzamykateľný sklad – miestnosť na uloženie elektrických komponentov výťahu,
poskytne ho zhotoviteľovi bezplatne.
7. Zvláštne ustanovenie
objednávateľ bezplatne zabezpečí sociálne zázemie na stavbe podobne ako pre svojich
pracovníkov (šatňa, WC, umyváreň......)
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Preberací protokol

Odovzdávajúci a preberací protokol
Spoločnosť eleva s.r.o. odovzdáva zariadenie objednávateľovi
Objednávateľ:

Miesto inštalácie:

Dom tretieho
veku

Polereckého 2, 851
04 Bratislava

Výťah

Eskalátor

Číslo zmluvy:

Iné

Výrobné číslo
zariadenia

Iné -popísať

Typ zariadenia:

Popis nedostatku zo strany objednávateľa

Odstránenie chýbajúcich prác zo strany objednávateľa bude do: ...............................................

Popis nedostatku zo strany zhotoviteľa

Odstránenie a nedorobkov zo strany zhotoviteľa bude odstránené do:........................................

Meno

Podpis

Za objednávateľa:
Za zhotoviteľa:

eleva, s.r.o.
Karadžičova 4108/39, 811 07 Bratislava – Staré mesto, IČO: 48218090, DIČ: 2120108738
Zapísaná v obchodnom registri SR, vedeného Okresným súdom v Bratislave I, vložka číslo 105294/B
email: eduard.lenka@eleva.sk, tel.: +421 902 928 218

www.eleva.sk

dátum

Návrh na plnenie kritérií

Názov uchádzača:

eleva s.r.o.

Sídlo:

Karadžičová 4108/39, 811 07 Bratislava

IČO:

48218090

Kontaktná osoba:

Ing. Eduard Leňka

Tel.:

0902 928 218

Email:

info@eleva.sk

č.

Položka

Cena v EUR

DPH 20 %

bez DPH
1.

Osobný výťah

56.570

Cena v EUR
s DPH

11.314

67.884

Som/nie som platiteľom DPH.
*nehodiace sa škrtnite

V Bratislave dňa 6.8.2019

__Ing. Eduard Leňka___
(Meno priezvisko oprávnenej osoby)
pečiatka a podpis

eleva, s.r.o.
Karadžičova 4108/39, 811 07 Bratislava – Staré mesto, IČO: 48218090, DIČ: 2120108738
Zapísaná v obchodnom registri SR, vedeného Okresným súdom v Bratislave I, vložka číslo 105294/B
email: eduard.lenka@eleva.sk, tel.: +421 902 928 218

www.eleva.sk

