UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY UK
ODDELENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Staré grunty 36, 841 01 Bratislava

Súhrnná zápisnica z prípravných trhových konzultácií
podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Názov zákazky:
„Rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov

Účel prípravných trhových konzultácií:





overenie objektívnosti a primeranosti požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky,
získanie relevantných informácií od nezávislých odborníkov, ktoré verejnému obstarávateľovi
budú slúžiť na zabezpečenie čo najpresnejšej a najvhodnejšej špecifikácie predmetu zákazky,
nastavenie transparentných podmienok účasti podporujúcich hospodársku súťaž,
určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie zmluvných a záručných podmienok

Oblasti prerokované v rámci prípravných trhových konzultácií:








zrozumiteľnosť zverejneného opisu predmetu zákazky, chýbajúce požiadavky, údaje,
ozrejmenie jednotlivých pojmov a možností jednotlivých dodávateľov,
lehota dodania celého predmetu zákazku v rozsahu požadovanom podľa zverejneného opisu,
poistenie zodpovednosti za škodu pre firmy, vhodná požadovaná výška,
požadovanie plnej 6 ročnej záruky – splniteľnosť a efektívnosť požadovanej podmienky
možnosti servisovania rekonštruovaných výťahov po skončení záruky inými firmami – otvorené
systémy
systém fungovania vyprosťovania osôb z výťahov – bežná prax verzus nami zadané podmienky

Informácie, ktoré verejný obstarávateľ poskytol v rámci konzultácií:






verejný obstarávateľ uviedol, že začiatok rekonštrukcie bude najskôr v roku 2021
ozrejmil situáciu jednotlivých výťahov na MI – že každý výťah je samostatný blok, že
skladovacie priestory sú len na chodbách, výťahy na MI aj výťah na VB sú v nepretržitej
prevádzke - vysokozáťažové
uviedol skutočnosť, že plánuje zaškoliť vlastných zamestnancov na vyprosťovanie ľudí
z výťahov
uviedol predstavu, že po rekonštrukcii nasledujúcich 6 rokov nechce platiť nič okrem porúch
zavinených na jeho strane
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Najdôležitejšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ upresnil, zmenil v rámci opisu predmetu
zákazky na základe:












pri požadovanej nosnosti a počte osôb vo výťahu doplnil verejný obstarávateľ znenie, resp.
maximálne využitie ložnej plochy jestvujúcej šachty
upresnil, že pôvodná kovová konštrukcia šachty ostáva, bude predmetom rekonštrukcie, nie je
potrebné robiť novú konštrukciu
tlačidlá vo výťahu špecifikoval verejný obstarávateľ na mechanické – antivandal prevedenie
odstránil zo špecifikácie CAN komunikáciu
požaduje plnú 5-ročnú a nie 6-ročnú záruku
pri lapačoch oleja doplnil, len ak sú potrebné
pri šachtových dverách na VB A doplnil pri rozmere špecifikáciu min.
upresnil, že v strojovni výťahu na VB sú ďalšie tri výťahy
upresnil, že naraz sa budú môcť rekonštruovať len 2 výťahy, pričom výťah na VB sa môže
rekonštruovať v ktorejkoľvek fáze
ozrejmil možnosti skladovacích priestorov
pri technickej dokumentácií, výkresoch, znížil počty z 5 na 3 x
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