
  

 

 

 

 

Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117  zákona č. 343/2015 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 267295147 

Kontaktná osoba:       Anna Národová 

2. Názov a opis predmetu zákazky: 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky 

Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov (ďalej len PHP), podľa Zákona č. 

314/2001 Z.z., vyhlášky č. 719/2002 Z.z. a č. 699/2004 Z.z., dodávka príslušenstva PHP, 

náhradných dielov a materiálov. 

Kontrola a oprava požiarnych hydrantov (ďalej len PH), podľa Zákona č. 314/2001 Z.z., 

vyhlášky č. 719/2002 Z.z. a č. 699/2004 Z.z., dodávka príslušenstva PH, náhradných dielov 

a materiálov. 

Oprava, plnenie, kontrola PHP, spolu s kontrolou a opravou PH a tlakovou skúškou hadíc 

Celková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy, t.j.mzdu, 

dopravu, náhradné diely na PHP, PH, vystavenie správy o oprave a kontrole a iné náklady 

potrebné na kompletnú realizáciu zákazky. 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum 
Presná 

hodnota  

1. Celkový počet objektov v rámci 

všetkých miest plnenia  
objekt 

  
5 

 

2. Celkový počet PHP v objektoch ks 
  

64 
 

3. Z toho: práškový 2 kg ks   7  

-Práškový 6 kg Ks   49  

-Práškový 4 kg Ks   3  

-Snehový 2 kg Ks   1  

-Snehový 5 kg Ks   2  

-Vodný 9 l Ks   2  

4. Celkový počet PH v objektoch 

– typ D25, DN25, C52 
ks   24  

5. Celkový počet požiarnych hadíc 

v objektoch typ D25, DN25, C52 
ks   24  

6. Počet inštalovaných PHP podľa 

výrobcov      

-KODRETA ks   64  

      

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 
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Zoznam požadovaných činností pri zabezpečovaní 

kontroly, opravy, inštalácie 
PHP 

- Kontrola všetkých typov PHP 
Manipulácia s prístrojom, kontrola plomby,  

tlakovej skúšky, povrchu, úplnosti, náplne 

-  Kontrola tlaku výtlačného plynu 

-  
Kontrola hadice, prúdnice (neporušenosť, 

priechodnosť, funkčnosť) 

-  
Kontrola  upevnenia držiaka na stavebnej 

konštrukcii, uchytenia, zaplombovanie 

-Vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly  

-Umiestňovanie a aktualizovanie inform. štítkov 

o vykonaní kontroly a to na vonkajšej strane 

kontrolovanej tlakovej nádoby 

 

-Vystavenie protokolov o vykonaní kontroly  

-Oprava, plnenie a tlakové skúšanie všetkých 

typov PHP 

Manipulácia s prístrojom, kontrola 

úplnosti, povrchovej úpravy 

- 

Rozobratie, vyprázdnenie, vykonanie 

hydraulickej tlakovej skúšky, vysušenie 

nádoby, prípadná oprava 

- 
Naplnenie predpísanou náplňou, zloženie, 

natlakovanie 

- 

Nalepenie štítku o oprave a štítku 

o tlakovej skúške, vystavenie správy 

o oprave, doprava 

Zoznam požadovaných činností pri zabezpečovaní 

kontroly, opravy, inštalácie 
PH 

- Kontrola všetkých typov PH 
Kontrola úplnosti, funkčnosti 

a neporušenosti PH 

- 
Kontrola úplnosti, funkčnosti 

a neporušenosti hadicového zariadenia 

- 
Kontrola kompletnosti a neporušenosti 

príslušenstva PH 

- 

Meranie hydrostatického 

a hydrodynamického pretlaku odberového 

miesta PH 

- 
Stanovenie skutočného prietoku vody 

v litroch/sek. 

- 

Vypracovanie protokolu o priebehu 

a zisteniach z vykonanej kontroly PH, 

doprava 

-umiestňovanie a aktualizovanie informačných 

štítkov o vykonaní kontroly všetkých typov PH 

tvoriacich vybavenie objektov objednávateľa a to 

na vonkajšom ochrannom obale hadicového 

zariadenia 

 

  

Osobitné požiadavky na plnenie 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 
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Vrátane inštalácie, rozmiestnenia na mieste plnenia podľa požiadavky objednávateľa 

V cene budú zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy 

Rozpis vykonaných služieb a dokumentácie 
 

  Pre Podnikovohospodársku fakultu EU v BA, so sídlom v Košiciach. 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.  

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 443,00 eur bez DPH. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  15.01.2021 do 12.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: anna.narodova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 147, kontaktná osoba: Anna Národová. 

6. Miesto poskytnutia služby: Podnikovohospodárska fakulta EU v BA so sídlom 

v Košiciach. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

Súčasťou predloženej ponuky bude aj splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) a f)  ZVO.  

Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f)  ZVO:  

a) uchádzač   zapísaný  v  zozname  hospodárskych  subjektov  (ZHS)   

podľa   §152  ZVO  môže  preukázať splnenie podmienok účasti 

osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS, alebo predložením 

platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS,   

b) uchádzač, ktorý nie je zapísaný  v  ZHS  podľa § 152 ZVO preukáže  

splnenie   podmienok   účasti osobného postavenia dokladom:  

- v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doloženým dokladom o oprávnení 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, v prípade, že takáto 

informácia je uvedená vo verejne  dostupnom a bezplatnom elektronickom 

registri,   postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na 

webovú stránku) na požadovanú informáciu,   

- splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO-  

doloženým čestným vyhlásením.  

8. 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 služby v členení: Cena bez 

DPH, Cena s DPH,  Celková cena bez DPH,  Celková cena s DPH. 

 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 poskytnutia predmetu zákazky. 

Dodávateľ predloží podrobnú kalkuláciu ceny podľa špecifikácie predmetu 

obstarávania  do 3 dní od oznámenia o úspešnosti. 

Celková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy, t.j. 

mzdu, dopravu, vystavenie správy o oprave a kontrole a iné náklady potrebné na 

kompletnú realizáciu zákazky. 

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 
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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 nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/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. 

9. Lehota poskytnutia:  Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služby do 14 dní  

odo dňa zadania objednávky.  

10. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť najneskôr do troch 

dní od oznámenia výsledku verejného obstarávania: 

Platné oprávnenie vydané v súlade s § 14 ods. 1 písm. a  § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. 

Osoba vykonávajúca uvedené činnosti – opravy hasiacich prístrojov – v mene oprávneného 

musí vlastniť osvedčenie na činnosť revízneho technika vyhradených tlakových zariadení 

podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 

 

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 

 

 

 


