
  
 

Zadanie zákazky 
Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
 
 
 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 
Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 
IČO:   00399957 
Telefón:                       +421 267295277 
Fax:                             +421 267295185 
Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2. Názov predmetu zákazky:  Odborné prehliadky  a odborné skúšky elektrickej 

požiarnej signalizácie. 

3. Opis predmetu zákazky: Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 

k obchodným podmienkam. 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 550,00 bez DPH  €. 
5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách. 

Cena celkom bude vypočítaná, ako súčet cien za poskytnutie služby za všetky 

požadované objekty. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  22.11. 2013 do 9.00 h. 
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
číslo faxu: 672 95 185, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 
informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

7. Miesta výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok:   
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava – 
objekty V1 a V2, 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava – 
Ústredný archív EU, 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava – Aula, 
ŠD EU, Prístavná 8, Bratislava, 
ŠD EU, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, 
ŠD EU, Starohájska 8, Bratislava, 
ŠD EU  Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava – blok E,F,D, 
ŠD EU  Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava – Vilka – EPS, 
Vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave VIRT, Radvaň nad Dunajom, okres Komárno 
PHF EU Košice, Prístavba, Tajovského 11,13 – škola 

 
8. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, 

alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať požadovanú službu, ktorá je predmetom 
zákazky. 
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Uchádzač musí mať osobitné oprávnenie že spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti 
podľa čl. 1. ods. 14 zákona 562/2005 Z.z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, § 35 vyhlášky MVSR č. 
121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a čl. 1 ods. 35 vyhlášky  MVSR č. 591/2005 Z.z., 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MVSR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii na 
výkon činnosti opravy a kontroly všetkých typov elektrickej požiarnej signalizácie 
uvedených v Prílohe č. 1. 
 

9. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov.  
Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služieb v členení podľa prílohy 
č.1 k obchodným podmienkam. 
Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby 
trvania zmluvy. 
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

10. Lehota poskytnutia služieb:  Uchádzač bude vykonávať odborné prehliadky, odborné 
skúšky    elektrickej požiarnej signalizácie a kontroly v roku 2014 priebežne. 

11. Ďalšie informácie 
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu na poskytnutie 
služby v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2014. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom 
predmetu zákazky úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom stanovenú 
predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode 1. 
 
 
 
 
Príloha č.1 Obchodné podmienky a podrobná špecifikácia požadovanej služby podľa 
jednotlivých objektoch 
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Zmluva na poskytnutie služieb  č. ..............................(vyplní verejný obstarávateľ) 
 

 
 
 1. Zmluvné strany 
       
       Poskytovateľ: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DRČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

        Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v…………….., vložka č.  …….oddiel…….. 
        oprávnenie na podnikateľskú činnosť: Živnostenský list SP.č.: Žo-……………, reg.č.   ……...z …………., 

vydaný Okresným úradom Odborom živnostenského podnikania a ochrany    spotrebiteľa alebo iné 
oprávnenie. 

  
Objednávateľ:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35  Bratislava 
Zastupený: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v 

Bratislave 
IČO: 00399957 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu: 7000241447/8180 

7000080698/8180 
   

2. Predmet zmluvy a miesto plnenia 
 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nasledovných služieb: 
2.1.1 Vykonanie odborných prehliadok, skúšok a kontrol na EPS, EZS v objektoch uvedených v prílohe tejto 

zmluvy. 
2.1.2 Vykonanie pravidelných skúšok EPS,  PR a PSN v objekte auly EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste. 
2.2 Predmetom tejto zmluvy je spracovanie správ a dodanie všetkých písomností z vykonaných odborných 

prehliadok, skúšok a kontrol.  
2.3   Podrobná špecifikácia služieb tvorí prílohu č. 1 ku zmluve. 
 
3. Spôsob plnenia predmetu zmluvy   
 
3.1  Za účelom  vstupov do objektov objednávateľa a kontroly činnosti poskytovateľa, poskytovateľ vopred ohlási 

a dohodne s objednávateľom čas výkonu služieb. 
3.2 Činnosť poskytovateľa je počas vykonávania odborných prehliadok, skúšok a kontrol povinný kontrolovať 

poverený zástupca objednávateľa. Poskytovateľ zabezpečí prítomnosť povereného zástupcu 
objednávateľa počas vykonávania služieb. 

3.3 Preberanie vykonaných služieb sa bude uskutočňovať písomnou formou. 
3.4 Poskytovateľ bude pri vykonávaní ročných, štvrťročných a mesačných odborných prehliadok, skúšok 

a kontrol dodržiavať platné predpisy. 
3.5 Správa o vykonaní odbornej prehliadky, skúšky alebo kontroly bude opatrená dátumom jej spracovania, 

poradovým číslom, originálnym podpisom a originálnym odtlačkom pečiatky spracovateľa písomnosti 
a poskytovateľa služieb. 

 
 
 
 
4. Čas plnenia 
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4.1 Poskytovateľ bude vykonávať odborné prehliadky, skúšky a kontroly v roku 2014. 

 
5. Práva a povinnosti  zmluvných strán  
5.1 Práva objednávateľa: 

- objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby jej trvania : 
a) kedykoľvek na základe písomnej dohody zmluvných strán k dohodnutému termínu, alebo 
b) v prípade podstatného porušenia podmienok tejto zmluvy poskytovateľom. Za podstatné 

podmienky sa považujú všetky ustanovenia tejto zmluvy, 
Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane. 

5.2 Povinnosti objednávateľa: 
- objednávateľ je povinný v dohodnutom termíne, alebo na vyzvanie poskytovateľa bezchybne poskytnutú službu 
prevziať, 
- uhradiť cenu za poskytnuté služby podľa podmienok uvedených v čl.6. tejto zmluvy, 
prostredníctvom svojho povereného zástupcu skontrolovať činnosť poskytovateľa počas vykonávania odborných 
prehliadok, skúšok a kontrol. 
5.3 Práva poskytovateľa: 
- odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia podmienok tejto zmluvy objednávateľom. 
5.4  Povinnosti poskytovateľa: 
- vykonať predmet plnenia tejto zmluvy v dojednanom čase, 
- poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zistenie skrytých prekážok podľa § 552 
Obchodného zákonníka, 
- pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v súlade s ustanoveniami zmluvy a platnými predpismi, 
- nesmie poveriť činnosťou ako celku, uvedenou v predmete tejto zmluvy inú právnickú ani fyzickú osobu, 
- ručí za bezúhonnosť svojich pracovníkov, 
- zabezpečiť prítomnosť povereného zástupcu objednávateľa počas vykonávania služieb v priestoroch 
objednávateľa. 
 
6.  Cena a platobné podmienky 
  
6.1 Cena za predmet zmluvy za podmienok dohodnutých v zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z.z., vyhlášky MF SR č. 87 1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 
6.1.1 Cena predmetu plnenia bez DPH..................eur 
     sadzba DPH....................................................% 

  výška DPH...................................................eur 
       cena predmetu plnenia s DPH......................eur 
6.2  V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s vykonaním tej-ktorej služby (dopravné náklady, spracovanie 

a dodanie správ z odborných prehliadok a skúšok a z vykonaných kontrol a  a podobne). Do tejto ceny sú 
započítané iba ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa §2 a §3 zák. č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

6.3  Pre rok 2014 je cena stanovená ako cena pevná. 
6.4 K zmene ceny môže dôjsť len v prípade zmeny zákonnej sadzby  DPH. 
6.5 Činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, sú ocenené v prílohe č. 1 k tejto zmluve.  
6.6 Na predmet tejto zmluvy nebudú poskytnuté zálohové platby. 
6.7 Úhrada ceny za poskytnuté služby bude vykonávaná v eur bankovým prevodom na základe faktúry, 

vystavenej poskytovateľom a odsúhlasenej objednávateľom  po dodaní správy z vykonanej odbornej 
prehliadky, skúšky alebo kontroly.  

6.8 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, ku ktorej bude pripojený odsúhlasený súpis 
poskytnutých služieb. K faktúre musí byť priložený preberací protokol podpísaný objednávateľom a dodací 
list správy o vykonaní odbornej prehliadky, skúšky alebo kontroly, podpísaný objednávateľom, ak prevzatie 
týchto písomností nie je uvedené v preberacom protokole. Vykonané činnosti budú poskytovateľom 
v preberacom protokole uvedené v položkovitej skladbe. 

6.9 V prípade, že predložená faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, 
objednávateľ vráti faktúru poskytovateľovi, ktorý je povinný vystaviť novú faktúru s novou lehotou splatnosti. 

 
 
6.10 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
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7. Zmluvné pokuty a náhrada škôd 
 
7.1 Objednávateľ je oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s poskytnutím služieb 

v dohodnutom termíne vo výške 0,05 % z ceny služieb s DPH, s poskytnutím ktorých je v omeškaní.  
7.2 Poskytovateľ je oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s uhradením faktúry vo 

výške 0,05 % z  ceny neuhradenej čiastky z faktúry za každý aj začatý deň omeškania jej úhrady. 
7.3 Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody. 
  
8. Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
8.1 Táto zmluva nadobúda: 

 - platnosť  dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 
31.12.2014,  alebo do vyčerpania finančného limitu ............................ € bez DPH, podľa toho čo nastane 
skôr 

        - a účinnosť  po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov. 
8.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 ku zmluve - vecná a cenová špecifikácia služieb. 
8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne záväzné úkony budú uskutočňované písomnou formou. 
8.4 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve. K návrhu dodatkov tejto zmluvy sa 

strany zaväzujú vyjadriť v lehote do 14 dní. V prípade, že nedôjde k dohode, je oprávnená ktorákoľvek strana 
požiadať súd o rozhodnutie. 

8.5 Zmluvný vzťah môžu zmluvné strany ukončiť nasledovne: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy podľa článku 5. tejto zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek 

zmluvnou stranou zmluva zaniká podľa  § 349 Obchodného zákonníka. 
8.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, obligatórne formou dohody 

prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo 
zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu. 

8.7 V ostatných vzťahoch osobitne neupravených touto zmluvou sa spravujú podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka.  

8.8 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 
8.9 Táto zmluva a jej príloha č. 1 je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva rovnopisy a 

poskytovateľ dva rovnopisy. 
8.10  Poskytovateľ súhlasí so zverejnením zmluvy.  
8.11 Poskytovateľ dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy vrátane príloh 

v elektronickej  forme vo formáte PDF  s možnosťou vyhľadávania alebo ako dokument WORD 
(nepodpísaná zmluva) pre zverejnenie zmluvy v Centrálnom  registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

 
 
 
V Bratislave, dňa ……….....         V ………………………………….. 
 
 
 
 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 
rektor Ekonomickej univerzity 
            v Bratislave 
 
          objednávateľ                                                                       poskytovateľ 
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Príloha č. 1 ku zmluve  č. .......................(doplní verejný obstarávateľ) 
 

Špecifikácia odborných prehliadok a skúšok EPS a EZS 
______________________________________________________________________________ 

por.č. 
Podrobná špecifikácia v objekte – EZS 
Vilka EU v Bratislave Horský Park, Prokopa 
Veľkého 41 Bratislava  

Počet 
kusov  

cena 
bez DPH za 

kus  

cena spolu  
bez DPH 

1 Ústredňa BC 216-1 1     
2 Počet adresných bodov 18     
3 Kontrola mesačná 0     
4 Kontrola štvrťročná  3     
5 Kontrola ročná 1     

SPOLU       
   
              

por.č. 
Podrobná špecifikácia EPS  v objekte 
Ústredný archív, Dolnozemská cesta 1, 
Bratislava 

Počet 
kusov 

 cena 
bez DPH za 

ks 

cena spolu 
bez DPH 

1 Ústredňa EPS BMZ 349 1     
2 Samočinný hlásič ORM 130A  21     
3 Tepelný diferenciálny hlásič VVDM 215A 3     
4 Tlačidlový hlásič FT 513 4   
5 RAS 51B systém nastavenia vzduchu 1   
6 Signálne svietidlá RAL 715 20   
7 Interné lokálne sirény 4   
8 Doplnkový zdroj Previs 27–5A 1   
9 Kontrola mesačná 8     

10 Kontrola štvrťročná 3     
11 Kontrola ročná 1     

SPOLU 
za 1 rok /mesačná, štvrťročná, ročná/ 
Vyhl. 726/2002 Z.z. – spolu za rok 2013      

     
 

 
 

    
Ekonomická univerzitav Bratislave, objekt 
V1, Dolnozemská 1, Bratislava 

počet 
kusov 

Cena 
bez DPH 

kus 

cena spolu 
bez DPH 

Ústredňa MHU 103 3     
Automatický hlásič 198     
Manuálny hlásič 52     
Ovládacie prvky 3     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002 

   
 
 
 
 
 
 

   



 7
 
 
 

Ekonomická univerzitav Bratislave, objekt 
V2, Dolnozemská 1, Bratislava 

počet 
kusov 

Cena 
bez DPH 

kus 

cena spolu 
bez DPH 

Ústredňa MHU 106 3     
Automatický hlásič 192     
Manuálny hlásič 42     
Ovládacie prvky 3     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002 

   

    
Aula-Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
Dolnozemská 1, Bratislava 

počet 
kusov 

cena 
bez DPH 

kus 

cena spolu 
bez DPH 

Ústredňa ESSER IQ 8Control C 1     
Automatický hlásič 41     
Manuálny hlásič 21     
Ovládacie prvky 28     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002 

   

    
Aula-Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
Dolnozemská 1, Bratislava 

počet 
kusov 

cena 
bez DPH 

kus 

cena spolu 
bez DPH 

PER BOSCH  1     
Reproduktor 44     
Ovládacie prvky 6     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002 

   

    
Študentský domov EU v Bratislave 
EKONÓM, Prístavná 8, Bratislava 

počet 
kusov 

cena 
bez DPH 

kus 

cena spolu 
bez DPH 

Ústredňa ARITECH FP 1216 EN 24 1     
Automatický hlásič 21     
Manuálny hlásič 66     
Ovládacie prvky 4     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002 
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Študentský domov Dolnozemská 1, 
Bratislava 

počet 
kusov 

Cena 
bez DPH 

kus 

cena spolu 
bez DPH 

Ústredňa MHU 103 2     
Automatický hlásič 52     
Manuálny hlásič 50     
Ovládacie prvky 4     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002 

   

Študentský domov Starohájska 8, Bratislava počet 
kusov 

cena 
bez DPH 

kus 

cena spolu 
bez DPH 

Ústredňa MHU 108 1     
Automatický hlásič 22     
Manuálny hlásič 28     
Ovládacie prvky 14     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002 

   

    

Vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave VIRT,  
Radvaň nad Dunajom, okres Komárno 

počet 
kusov 

cena 
bez DPH 

kus 

cena spolu 
bez DPH 

Ústredňa ESSER IQ8 Control C 1     
Automatický hlásič 84     
Manuálny hlásič 10     
Ovládacie prvky 18     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002 

   

    

Vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave VIRT,  
Radvaň nad Dunajom, okres Komárno 

počet 
kusov 

Cena 
bez DPH  

kus 

cena spolu 
bez DPH 

PER PLENA LBB 1990/00 1     
Reproduktor 35     
Súčasti 6     
Ovládacie prvky 25     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002 
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Vilka EU v Bratislave Horský park, Prokopa 
Veľkého 41, Bratislava 

počet 
kusov 

cena 
bez DPH 

kus 

cena spolu 
bez DPH 

Ústredňa SCHRACK 1     
Automatický hlásič 31     
Manuálny hlásič 6     
Ovládacie prvky 12     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002    

Študenský domov Horský park, Prokopa 
Veľkého 41, Bratislava, bloky E, F, D 

počet 
kusov 

cena 
bez DPH 

kus 

cena spolu 
bez DPH 

Ústredňa BC 216-1 1     
Automatický hlásič 139     
Manuálny hlásič 45     
Ovládacie prvky 5     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002 

   

    
Študenský domov Horský park, Prokopa 
Veľkého 41, Bratislava, bloky E, F, D 

počet 
kusov 

cena 
bez DPH 

kus 

cena spolu 
bez DPH 

Noves 1     
Reproduktor 141     
Ovládacie prvky 4     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002 

   

    
Podnikovohospodárska fakulta EU v 
Bratislave so sídlom v Košiciach, E 
Prístavba Tajovského 11-škola 

počet 
kusov 

cena 
bez DPH 

kus 

cena spolu 
bez DPH 

Ústredňa Zettler EXPERT MX 251 1     
Automatický hlásič 139     
Manuálny hlásič 28     
Ovládacie prvky 4     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002 
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Podnikovohospodárska fakulta EU v 
Bratislave so sídlom v Košiciach, E 
Prístavba Tajovského 11-škola 

počet 
kusov 

cena 
bez DPH 

kus 

cena spolu 
bez DPH 

Požiarne klapky 12     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002 

   
 
    
Podnikovohospodárska fakulta EU v 
Bratislave so sídlom v Košiciach, E 
Prístavba Tajovského 11-škola 

počet 
kusov 

cena 
bez DPH 

kus 

cena spolu 
bez DPH 

PER BOSCH 1     
Reproduktor 22     
Ovládacie prvky 3     
Mesačná kontrola 8     
Štvrť-ročná kontrola 3     
Ročná kontrola 1     
Servis - hodinová sadzba 1     
Cena spolu za 1 rok/mesačné,štvrťročné, ročná, 
vyhl726/2002 

   

    
 
 
 

   

SPOLU bez DPH za všetky objekty: 
  

EUR 
 

   
EUR 

SPOLU vrátane DPH za všetky objekty:                           
    
 
 
 
Opis požadovaných činností: 

   

    
1. odborná prehliadka a odborná skúška na elektrickej požiarnej signalizácii v zmysle STN EN 54 a vyhlášky č. 

726/2002 Z .z. 1 x ročne pozostávajúca z týchto úkonov : 
- odborná prehliadka a odborná skúška požiarnej  ústredne a hlásičov 
- odborná prehliadka  a odborná skúška náhradného zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS 

na náhradný napájací zdroj 
- odborná prehliadka a odborná skúška – kontrola funkčnosti ovládacích zariadení zobrazujúcich  

jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení 
- povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia 
- utesnenia  vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc 
- jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora, 

 
- napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení 

zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde, 
- záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo 

prevádzky, 
- prepojenia jednotlivých zariadení 

       - kontrola hlásičov požiaru 
- funkčných parametrov hlásičov 
- vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia 
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- vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia 

       - preskúšanie diaľkového prenosu na stálu službu 
- vystavenie periodickej správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške zariadenia EPS 

2. Kontrola – prevádzkový servis raz za tri mesiace na EPS v zmysle STN EN 54 a vyhlášky č. 726/2002 Z. z. 
a to 3 x ročne, pozostávajúca z týchto úkonov : 

- kontrola hlásičov požiaru / funkčná skúška všetkých druhov hlásičov / prípravkami, ktoré určuje 
výrobca / 

- kontrola čistoty hlásičov a ich  neporušenosti  vrátane  výmeny poškodených hlásičov 
a odstránenie povrchovej nečistoty, 

- funkčná kontrola hlásičov požiaru, 
- kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru, 
- kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulovaní 

s ionizovačnými hlásičmi 
       - funkčná skúška a údržba núdzového zdroja 
       - funkčná skúška výstupov 

- ovládacích zariadení 
- zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 
- doplňujúcich zariadení 

       - preskúšanie diaľkového prenosu na stálu službu 
       - kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe 
 
3. mesačná kontrola  na EPS v zmysle STN EN54 a vyhlášky č. 726/2002 Z.z. pozostávajúca z týchto úkonov 

: 
- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia 
- kontrola výstupov na ovládanie požiarno- technických zariadení  a zariadení zobrazujúcich 

jednotlivé stavy, 
- aktivácia jedného hlásiča / každý mesiac z inej zóny / 
- aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou 

 
4. Pri vykonávaní ročných, štvrťročných, mesačných kontrolách dodržiavať nasledovné platné predpisy : 

- vyhláška č. 726/2002 Z. z. – zabezpečenie pravidelnej kontroly EPS 
- Zákon NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi 
- STN 332130 – vnútorné elektrické rozvody 

 
 
 

- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 

- Vyhláška MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii 
- STN 920201 požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné ustanovenia 
- STN EN 54- EPS 
- STN EN 54- predpisy pre zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie 
 
 

 




