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Centrum účelových zariadení – CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Č. p.: CÚZ – VO - 2/2019  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 

Názov: CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 

Názov a adresa prevádzky: stredisko Súza, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie (URL):  http://www.cuz.sk/ 

Kontaktná osoba:  Mgr. Iveta Kotelesová 

telefón:                  0918 322 097 

E-mail:                                    iveta.kotelesova@cuz.sk 

 

II. OPIS 
 

Názov zákazky:  Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov CÚZ 
 

Druh zákazky: služba  

Spoločný slovník obstarávania – CPV:   

71356100-9 - Technická kontrola, 50514000-1 - Opravy a údržba kovových nádob, 50413200-5 

- Opravy a údržba protipožiarnych zariadení, 60000000-8 - Dopravné služby 

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

 

Hlavné miesto poskytovania zákazky: CÚZ – strediská podľa prílohy č. 1 

Bratislava, Senec, Piešťany, Duchonka, Krupina, Banská Bystrica, Donovaly, Tatranská 

Lomnica, Štrbské Pleso, Krompachy, Svidník 

Konkrétne adresy prevádzok a kontaktných osôb budú predložené úspešnému uchádzačovi pri 

podpise zmluvy. 

Termín splnenia zákazky:  01.10. 2019 – 30. 09. 2021 

Stručný opis zákazky: revízie a kontroly hasiacich zariadení a požiarnych uzáverov v strediskách 

CÚZ 

 

II. Podrobné vymedzenie a opis predmetu zákazky 

 

Revízia a kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov podľa prílohy č. 1 – cenník 

výkonu kontroly, 

Príloha č. 2 – cenník náhradných dielov  

Periodické kontroly, revízie, tlakové skúšky a servis požiarnotechnických zariadení, dopravné 
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náklady budú premietnuté do ceny jednotlivých úkonov. 

Cena zahŕňa: všetky úkony súvisiace s revíziou zariadení v súlade s platnou legislatívou a 

dopravou do miest určenia: 

 

Revízia hasiacich prístrojov zahŕňa úkony: 

1.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby, 

1.2 kontrolu kompletnosti, 

1.3 meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri 

hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho 

prístroja, 

1.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice, 

1.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice, 

1.6 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii, 

1.7 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku, 

1.8 umiestnenie plomby, 

1.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného 

hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo 

pojazdného hasiaceho prístroja 

1.10 zápis z vykonanej kontroly. 

Kontrola požiarneho vodovodu (hydrantu) zahŕňa úkony: 

1.1 funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a 

hadicových navijakov, 

1.2 voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam, 

1.3 vybavenosť hadicových zariadení predpísaným príslušenstvom,  

1.4 prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení, 

1.5 označenie odberných miest a hadicových zariadení, 

1.6  pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva, 

1.7 vystavenie potvrdenia o vykonanej tlakovej skúške. 

1) Vykonanie kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (v súlade s §19 a §21 

Vyhlášky č.719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a 

zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich 

prístrojov a v rozsahu jej prílohy č.9) 

 2) Vydanie potvrdení o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného hasiaceho prístroja podľa § 21 

ods. (4), (príloha č. 10) Vyhlášky č.719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky 

prevádzkovania  a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných 

hasiacich prístrojov 

 3) Umiestnenie štítku podľa § 21 ods. (2) a (5), (príloha č. 11) Vyhlášky č.719/2002 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly 

prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov, s vyznačením dátumu 

nasledujúcej kontroly 
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 4)  Následná oprava prenosných hasiacich prístrojov + (náhradné diely použité pri oprave) 

 5) Kontroly  tlakových skúšok požiarnych hadíc a kontroly hydrantov v zmysle vyhlášky MV SR 

č. 699/2004 Z. z. 

  6)  Následná oprava požiarnych vodovodov + (náhradné diely použité pri oprave) 

 

“Službu je nutné vykonať podľa špecifikácie na vypracovanie cenovej ponuky–príloha č. 1 

a prílohy č. 2,  k tejto výzve!   Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky! 

 

 

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

 

Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne ....................... EUR bez DPH za celý predmet 

zákazky.  

 

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

Komunikácia:  

Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňované prostriedkami elektronickej komunikácie  

– emailom.  

 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum: štvrtok  20.09.2019 

Čas: do 10.00 hod. 

Spôsob predkladania ponúk – email: iveta.kotelesova@cuz.sk . 

 

 

PODMIENKY ÚČASTI 
 

 

1. Doloženie dokladov k vypracovanej cenovej ponuke: 

 Doloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo 

výpisu zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa 

osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného 

orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na 

dodanie požadovaného predmetu zákazky – neoverená kópia). 

 Doloženie dokladu - oprávnenie/osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

kontrol hasiacich prístrojov – neoverená fotokópia. 

 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky.  
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Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných 

uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

VII.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
 

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na požadovanú službu. Návrh zmluvy 

o dielo – príloha č. 3. 

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. 

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku 

prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na 

základe objednávky a potvrdeného preberacieho protokolu so splatnosťou faktúry 30 dní.  

 

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 
 

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: Nie   

 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.   

 

Prílohy: 

 Príloha č. 1 – cenník výkonov s rozpisom objektov CÚZ a termínom vykonania 

revízií, 

 Príloha č. 2 -  cenník náhradných dielov, 

 Príloha č. 3 – návrh Zmluvy o dielo. 

 

Na adrese: http://cuz.sk/dokumenty  sa nachádza na stiahnutie kompletná dokumentácia k tejto 

zákazke. 

 

V Bratislave dňa 16.09.2019 

Dátum odoslania výzvy:  16.09.2019  
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Príloha č. 1 - rozpis objektov CÚZ s termínom vykonania revízií 

Zoznam prenosných hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov 

jednotlivých stredísk CÚZ 

Názov 
Typ hasiaceho 

prístroj 

 

Počet 

 

Cena za 
revíziu 

hasiacich 
prístrojov 
za 2 roky 
bez DPH 

Počet 

hydran

tov 

Cena za 
revíziu 

hydrantov 
za 2 roky 
bez DPH 

Termín 
revízie 

Stredisko Súza Práškový 6kg 46 ks 
 

27 ks 
 10/2019, 

10/2020 

Stredisko inštitút pre 

verejnú správu 

Vodný 9L 22 ks  

11 ks 

  

10/2019, 
10/2020 

Práškový 6kg 8 ks   

CO2 5kg 2 ks 
  

Prevádzka Maják 

Senec 

Práškový 6kg 6 ks  
5 ks 

 10/2019, 
10/2020 CO2 5kg 3 ks   

CO2 2kg 1 ks   

Stredisko Signál 

Piešťany 

Práškový 6kg 25 ks   

7 ks 

  

10/2019, 
10/2020 

Práškový BCE 

P60 
2 ks 

  

CO2 5kg 2 ks   
CO2 2kg 1 ks   

Prevádzka 

Duchonka 

Práškový 6kg  8 ks  
3 ks 

 10/2019, 
10/2020 Práškový 2kg 7 ks   

CO2 2kg 3 ks   
Prevádzka 

stravovacie 

zariadenia Banská 

Bystrica 

Práškový 6kg 1 ks 

 

1 ks 

 2/2020, 
2/2021 

Stredisko Donovaly 
Práškový 6kg 17 ks  

10 ks 
 2/2020, 

2/2021 CO2 5kg 8 ks   

Prevádzka Krupina 

Tepličky 

Práškový 6kg 9 ks  

1 ks 

  

2/2020, 
2/2021 

Vodný 9L 6 ks   

CO2 5kg 3 ks 
  

Stredisko Kremenec 

Tatranská Lomnica 

Práškový 6kg 31 ks  
9 ks 

 8/2020, 
8/2021 CO2 5kg 3 ks   

Prevádzka Štrbské 

Pleso 

Práškový 6kg 22 ks  

7 ks 

 8/2020, 
8/2021 

Vodný 9L 3 ks   
CO2 5kg 2 ks   

Stredisko 

Krompachy 

Práškový 6kg 8 ks  
4 ks 

 10/2019, 
10/2020 CO2 5kg 8 ks   

Školiace zariadenie 

Spišská Nová Ves 

Práškový 6kg 9 ks  
4 ks 

 10/2019, 
10/2020 Snehový 5kg 3 ks   

Stredisko Svidník Práškový 6kg 9 ks 
 

2 ks 
 10/2019, 

10/2020 

Cena za revíziu hasiacich prístrojov  bez DPH spolu v EUR   
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Cena za revíziu požiarnych uzáverov bez DPH spolu v EUR  

Cena celkovej zákazky bez DPH v EUR 
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Príloha č.2  
  

 

Cenová kalkulácia za servisné úkony a doplnkový materiál na obdobie 2 
rokov 

  
Druh výkonu MJ 

Cena v EUR 
bez DPH 

1. 
Opravy a tlaková skúška has. prístrojov 1x5 rokov, vrátane vedenia 
povinnej evidencie  

1 ..... € 

2. 
Nový prenosný hasiaci prístroj práškový P6, 6 kg, vrátane hadice, typového 
štítku, piktogramu a montážneho stojana, so záručnou dobou 24 mes. 

1 ..... € 

3. 
Nový prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5, vrátane hadice, typového 
štítku, piktogramu a montážneho stojana, so záručnou dobou 24 mes. 

1 ..... € 

4. 
Nový prenosný hasiaci prístroj vodný V9, vrátane hadice, typového štítku, 
piktogramu a montážneho stojana, so záručnou dobou 24 mes. 

1 ..... € 

5. Montáž hasiaceho prístroja na stenu 1 ..... € 

6. Vyradenie a likvidácia hasiacich prístrojov 1 bezplatne 

7. Skriňa hydrantu z oceľového plechu D25 1 ..... € 

8. Skriňa hydrantu z oceľového plechu C52 1 ..... € 

9. Hadicové uloženie 1 ..... € 

10. Hadica 20 m  cheml. D25 1 ..... € 

11. Hadica 20 m  cheml. C52  1 ..... € 

12. Prúdnica kombinovaná uzatvárateľná D25 1 ..... € 

13. Prúdnica kombinovaná uzatvárateľná C52  1 ..... € 

14. Spojka pevná  Al D25 1 ..... € 

15. Spojka pevná  Al C52  1 ..... € 

16. Výmena prítokového ventilu D25 so spojkou 1 ..... € 

17. Výmena prítokového ventilu D25 bez spojky 1 ..... € 

18. Výmena prítokového  ventilu C25 so spojkou 1 ..... € 

19. Výmena prítokového ventilu C52 bez spojky 1 ..... € 

20. Držiak hasiceho prístroja 1 ..... € 

21. Ventil hasiaceho prístroja 1 ..... € 

22. Tlakomer hasiaceho prístroja 1 ..... € 

23. Tesnenia 1 ..... € 

24. Hadica na CO2 S5 1 ..... € 

25. Kornútok na CO2 S5 1 ..... € 

26. Plastový reflexný krúžok 1 ..... € 

27. Hadica P6 1 ..... € 

28. Prúdnica HP 1 ..... € 

29. Požiarna kniha 1 ..... € 

30. Nálepka "Návod na použitie" 1 ..... € 

31. Nálepka "Označenie hydrantu" 1 ..... € 
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32. Nálepka "Označenie HP" 1 ..... € 

33. Výmena  novej náplne - prášok 1 ..... € /kg 

34. Výmena novej náplne - CO2 1 ..... € /kg 

35. Výmena novej náplne - Voda 1 ..... € /kg 

 
Dopravné náklady budú premietnuté do ceny jednotlivých úkonov ! 

  

    

 
vyhotovil: 

  

 
dátum: 

   


