
Názov: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Zastúpený: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Kontaktná osoba: 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 

V Bratislave 29.03.2017 

LAAM 4193/2017 

Zadanie zákazky: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov a suchovodov v 

rozsahu uvedenom v predmete zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako verejný obstarávate!' v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá výzvu na predloženie cenovej 

ponuky. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Mestská časť Bratislava - Nové 

Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava 

00 603 317 2020887385 

Mgr. Rudolf Kusý - starosta 

Prima banka Slovensko, a.s. 

1800347007/5600 

Martin Ješko 02/49 253 327, 

martin.jesko@banm.sk 

2. Typ zmluvy: tovar a služby 

3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov a suchovodov v 

rozsahu:
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Hasiace prístroje: 

- výkon tlakových skúšok hasiacich prístrojov v zmysle § 20 a § 21 Vyhlášky MV SR č. 719/2002 

Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej 

kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov na základe 

písomnej objednávky obstarávateľa. 

Dodanie nových hasiacich prístrojov, 

- vyradenie hasiacich prístrojov aj s protokolom, 

- montáž hasiacich prístrojov, 

- označenie stanoviska, 

- dodanie skrinky pre hasiace prístroje. Všetky práce a služby na základe cenovej kalkulácie 

poskytovateľa a následnej písomnej objednávky obstarávateľa. 

Požiarne hydranty: 

- výkon opráv výmena hydrantových hadíc C52, 

- výmena prúdnic C52, 

- dodanie viečok na suchovody, 

- zabezpečenie montážnych prác. Všetky práce a služby na základe cenovej kalkulácie 

poskytovateľa a následnej písomnej objednávky obstarávateľa na: 

Požiarne suchovody: 

- dodávka a montáž viečok na základe cenovej kalkulácie poskytovateľa a následnej písomnej 

objednávky obstarávateľa. 

Názov a počet hasiacich prístrojov, hydrantov a suchovodov (položiek): 

 

4. Predpokladané cena bez DPH: 1855,30 €

položka počet 

oprava a tlaková skúška práškový PHP 6 kg 40 

oprava a tlaková skúška halónový PHP 2 kg 1 

vyradenie PHP + protokol 2 

nový PHP práškový 6 kg 7 

montáž PHP 3 

stanoviště 4 

výmena hadíc C52 12 

prúdnica C52 1 

výmena ventilu C52 + polospojka 8 

viečko na suchovody 9 

montážne práce - montáž a demontáž ventilu cca 15 hod. 
skrinka na PHP 1 

montáž skrinky 1 
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Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

5.1. Ponuku predkladajte mailom: marta.lalikova@banm.sk Ako predmet správy 

treba uviesť „Kontrola a oprava hasiacich prístrojov”. 

5.2. Lehota na predloženie ponuky: 07.04.2017 do 14:00 hod 

5.3 Platnosť ponuky: do 30.04.2017 

6. Obchodné podmienky: 

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného 

práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo 

poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa 

poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

7. Miesto a lehota plnenia: 

Miesto plnenia zákazky: Miestny úrad a objekty v majetku MČ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 

1,832 91 Bratislava III. 

Obhliadka nie je potrebná. 

Lehota plnenia: 14 dní od doručenia objednávky. 

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky za každú 

položku samostatne. 

Ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre: 

• celková cena za položku bez DPH 

• celková cena za položku s DPH 

• cena za mernú jednotku bez DPH 

• cena za mernú jednotku s DPD 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie 

je platcom DPH. Cena stanoví podľa priloženého vzoru tabuľky: 

 

položka počet MJ cena za MJ s DPH cena za MJ bez DPH cena za položku bez DPH cena za položku s DPH 
oprava a tlaková skúška práškový PH P 6 kq 40     

oprava a tlaková skúška halónový PHP 2 kq 1     

vyradenie PHP + protokol 2     

nový PHP práškový 6 kg 7     

montáž PHP 3     

stanoviště 4     

výmena hadíc C52 12     

prúdnica C52 1     

výmena ventilu C52 + polospojka S     

viečko na suchovody 9     

montážne práce - montáž a demontáž ventilu 15     

skrinka na PHP 1     

montáž skrinky 1     

 Spolu s DPH: 
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9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

9.1 Osobitné oprávnenia na výkon kontrol a opráv hasiacich prístrojov výrobcov: 

1) ETS VÍTKOVICE (ETS Ostrava) 

2) KODRETA 

3) TEPOSTOP 

4) HASTEX 

5) KOVOSLUŽBA 

6) SANAL 

7) ČERVINKA 

8) PYROSERVIS 

9) HASPO 

10) IBS 

11) ŠIEL 

12) GLORIA 

9.2 Osvedčenie revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových skupiny A/d a B/d 

9.3 V prípade, že osobitné oprávnenie na výkon kontrol a opráv hasiacich prístrojov vydala iná 

právnická osoba ako výrobca, uchádzač doloží kópiu splnomocnenia výrobcu pre právnickú osobu, 

ktorá vydala osobitné oprávnenie. 

10. Hodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane 

uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky za 

požadovaný rozsah výkonov. 

11. Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na 

dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 

Prílohy: bez príloh
 

            

 

 

 
 

 

 JUDr. Jaroslav Matovič, v. r. 

 Oddelenie investícii a verejného obstarávania 


