
Ústav špeciálneho zdravotníctva 

      a výcviku MO SR Lešť                                                                          Lešť 22. októbra 2013                                         

––––––––––––––––––––––––––– 

Č. p. ÚŠZV-866-1/2013 

 

 

                      Schvaľujem  

    prof. MUDr. Ján  Z V O N Á R, CSc. 

             r i a d i t e ľ  ÚŠZV Lešť 

  

 

  

 

V   Ý   Z   V  A 

na predloženie cenovej ponuky 
na zákazku, realizovanú v súlade s § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v prechodnom období. 

 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť  

Sídlo: 962 63 Lešť 

IČO: 00804932 

Telefón: 0960 /455 868 

Fax: 0960 /465 509 

Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod. 

Kontaktná osoba pre VO :  Milan Sláviček 

E-mail: milan.slavicek2@mil.sk 

Kontaktná osoba pre veci technické: Július Gímeš 

E-mail: julius.gimes@mil.sk  

 

2) Predmet zákazky (názov):  

    Nákup a dodanie prenosných hasiacich prístrojov. 

          

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Jedná sa o nákup prenosných hasiacich prístrojov v nasledovnom počte: 

 prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg –  20 ks 

 prenosný hasiaci prístroj práškový 2 kg –  12 ks 

 prenosný hasiaci prístroj CO 2 – 6 ks 

 prenosný hasiaci prístroj vodný – 5 ks 

 

Jednotlivé hasiace prístroje musia spĺňať nasledovné technické požiadavky: 

  1. Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg 

Pod stálym tlakom, vybavený manometrom, hmotnosť hasiacej náplne 6 kg, určený na hasenie 

požiarov triedy A,B,C a elektrických zariadení pod napätím do 1000 V, s minimálnym teplotným 

rozsahom použitia od -30 
o
C do  +60

 o
C, minimálna hasiaca účinnosť: 27A, 183 B,C.  

 

2. Prenosný hasiaci prístroj práškový 2 kg 

Pod stálym tlakom, vybavený manometrom, hmotnosť hasiacej náplne 2 kg, určený na hasenie 

požiarov triedy A,B,C a elektrických zariadení pod napätím do 1000 V, s minimálnym teplotným 

rozsahom použitia od -30 
o
C do  +60

 o
C, minimálna hasiaca účinnosť: 13A, 55 B,C. 
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3. Prenosný hasiaci prístroj (CO 2) snehový 5 kg 

Pod stálym tlakom, hmotnosť hasiacej náplne 5 kg, s minimálnym teplotným rozsahom použitia 

od -30 
o
C do  +60

 o
C, minimálna hasiaca účinnosť: 70 B,C. 

 

4. Prenosný hasiaci prístroj vodný 9 lit. 

Pod stálym tlakom, vybavený manometrom, hmotnosť hasiacej náplne 9 lit., s minimálnym 

teplotným rozsahom použitia od -30 
o
C do  +60

 o
C, minimálna hasiaca účinnosť: 13 A. 

 

Na každom prenosnom hasiacom prístroji musí mať nezmazateľne vyznačený rok výroby 2013. 

 

Súčasťou dodávky prenosných hasiacich prístrojov je držiak na hasiaci prístroj a sprievodná 

dokumentácia (technická dokumentácia vyhotovená výrobcom, návod na obsluhu a záručný list). 

 

Prenosné hasiace prístroje musia zodpovedať zadaným technickým požiadavkám a požiadavkám 

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

a zabezpečovania pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov. 

Prenosné hasiace prístroje musia byť certifikované podľa európskej normy EN-3. 

 

4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Záujemca je povinný predložiť výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 
tri mesiace. Pri predložení cenovej ponuky uchádzač  môže predložiť neoverenú fotokópiu 
uvedeného dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná len od úspešného 
uchádzača.  
 
Uchádzač musí predložiť doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly a opravy 
dodaných prenosných hasiacich prístrojov vyplývajúcej z Vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z.. 

                                          

5)  Miesto dodania predmetu zákazky:  
Centrálny sklad ÚŠZV Lešť. 

 

6) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  

do 30.11.2013 

 

7) Kritéria na hodnotenie ponúk:  

   

     najnižšia cena 

 

8)  Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia: 

Ponuku doručiť poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na  podateľňu 

ÚŠZV Lešť, do 11.11.2013 do 10 °° hod. 

 

9) Obsah ponuky: 

-   Doklady preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 4) tejto výzvy.  

 

-  Cenová ponuka na celý  predmet obstarávania s pevnou cenou (jedným číslom) uvedenou v € bez 

DPH a s DPH vrátane dopravy. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť 

v cenovej ponuke. V cenovej ponuke uvedie kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail). 

            

 -   Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o dodaní predmetu    

     obstarávania uvedených v tejto výzve.    

  

     Uvedené doklady vložiť do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálku uzatvoriť prípadne     



     zabezpečiť proti nežiaducemu otvoreniu a označiť „Hasiace prístroje – Súťaž, obal 

neotvárať“. Uchádzač uvedie na obálku aj kontaktnú adresu. 

 

10) Vyhodnotenie ponúk: 

       Ponuky budú vyhodnotene dňa 11.11.2013.  

 

11) Typ zmluvy: 

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl.  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov v písomnej forme. 

 

12)  Podmienky financovania:  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §2 a §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom 

zadanej zákazky. 

 

Predávajúcemu sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou 

bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa 

jej doručenia. 

 

 

13) Ďalšie informácie: 

  Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok 

vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma 

a neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Uchádzač, 

ktorého ponuka bola prijatá  bude vyzvaný na rokovanie o zmluve. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Ján Rausa  

                    riaditeľ OdbSMŠaTHČ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vypracoval : Milan Sláviček 

Súhlasí : Ing. Viliam Bodnár 

Počet listov : 6 

Registratúrna značka : D1-01 

Znak hodnoty a lehota uloženia : 10 

Vyhotovené v 1 výtlačku  

Výtlačok č.1 –   pre spis 


