
             
 

STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  TECHNICKÁ,  KUKUČÍNOVA  23, 040 01  KOŠICE 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Telefón                            Fax                      E-mail                               Bankové spojenie                    IČO                 www.soskuke.edupage.org                  

0556228031, 32               0556228034        soustav@isternet.sk         7000188439/8180                    00893340 

  
F_151_2010 

 

 

         

                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       
Naše číslo:                                         Vaše číslo:                        Vybavuje/linka:                                Košice dňa: 
49/2014                                                                                        Ing. A. Kišidaj kl. 18                        30.09.2014                                                                                                

 

Vec:   

Vypracovanie ponuky na dodávku materiálu na výcvik pre projekt „Mechanik hasičskej 

techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“ – žiadosť 

  

          Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodávku materiálu na 

výcvik pre projekt: „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v 

stavebníctve“, ITMS kód projektu: 26110130580, kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO (CPV – 
35111300-8, 35111320-4, 35111400-9, 35111510-3, 35112000-2, 35112100-3) 

          Pri zadávaní predmetu zákazky postupujeme v zmysle ustanovenia §  9 ods. 9. zákona                

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

V prílohe  č. 1 Vám zasielame podklady k vypracovaniu  cenovej ponuky. Cenu je potrebné 

uviesť v cenovej ponuke s DPH a bez DPH v €. Kontaktná osoba určená  na jednanie je Ing. Adrián 

Kišidaj. 

            Cenovú ponuku je potrebné zaslať poštou, e-mailom alebo osobne s názvom „Materiál na 

výcvik“  v  termíne do 03.10.2014 do 14.00. hod.  O výsledku verejného obstarávania budú uchádzači 

informovaní do 10.10.2014. 

         Kúpna zmluva bude uzavretá s  uchádzačom, ktorý bude mať najnižšiu  cenovú ponuku. 

        S pozdravom,              

                                                                                                         Ing. Pavol Hanušin, v.r. 

                                                                                                             vedúci ÚEaVS     

         

                                                                                                                                      

Prílohy: 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky 

              2.  Kúpna zmluva 

              3.  Špecifikácia zákazky 
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Príloha č. 1 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa v zmysle ustanovenia  § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Stredná odborná škola  technická  

Sídlo: Kukučínova 23, 040 01  Košice 

IČO:  00893340 

Telefón: 055/6228031,32    Fax: 055/6228034    

2. Zadanie zákazky: „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života 

a majetku v stavebníctve“ 

Podrobný opis zákazky: 

Materiál na výcvik pre projekt: Položka:  

Stopky 11 ks   2.2.31. 

Píšťalka 2 ks   2.2.32. 

Vozík 2 ks   2.2.33. 

Vytyčovacie méty 3 ks  2.2.34. 

Kužele 2 ks   2.2.35. 

Vytyčovacia páska 30 ks 2.2.36. 

Megafón 2 ks   2.2.37. 

Štartovacia pištoľ 2 ks  2.2.39. 

Lajnovačka 1 kus  2.2.40. 

Prechod 6 ks   2.2.41. 

Hasiaci prístroj prenosný 1 kus 2.2.55. 

Páčidlo 6 ks   2.2.56. 

Hasičská sekera 3 ks  2.2.57. 

Rebrík štvordielny 1 kus 2.2.58. 

Pákové nožnice 3 ks  2.2.59. 

Zberač 3 ks   2.2.60. 

Resuscitačná bábka 2 ks 2.2.61. 

Hasičská lekárnička 3 ks 2.2.62. 

Evakuačné nosidlá 1 ks  2.2.65. 

Tunel CTIF 2 ks  2.2.69. 

Hasiaci prístroj 1 kus  2.2.71. 

Vysielačky 3 ks  2.2.72. 

Havarijná sada 3 ks  2.2.74. 

Hydrantový nadstavec 2 ks 2.2.75. 

Nosič 1 kus   2.2.76. 

Kompozitná fľaša 2 ks  2.2.77. 

Žinenka 6 ks   2.2.78. 

Siréna 1 kus   2.2.79. 

Nástrekový terč 6 ks  2.2.80. 

Preťahovacie lano 6 ks  2.2.81. 

Záchytné lano 6 ks  2.2.82. 

Lano ventilové 6 ks  2.2.83. 

Kladina 1 kus   2.2.84. 
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Bariéra 1 kus    2.2.85. 

Zdvíhací vak 2 ks   2.2.86. 

Požiarny ejektor 3 ks   2.2.87. 

Dlahy 3 ks    2.2.88. 

Kľúč k podzemnému hydrantu 3 ks 2.2.89. 

Trhací hák 3 ks    2.2.90. 

 

Špecifikácia: Podrobný opis a množstvo je uvedené v tabuľke príloha č.3. 
 

1. Miesto dodania :     Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice   

2. Typ zmluvy:               Kúpna zmluva   

3. Termín dodania:         Podľa zmluvy 

4. Obchodné podmienky: 

a) Cenovú ponuku požadujeme vypracovať v EUR. Uchádzač stanoví cenu zákazky podľa 

jednotlivých položiek a za dodanie celej zákazky s DPH aj bez DPH. Ak uchádzač nie je 

platcom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Uchádzač predloží v záväznej 

ponuke aj doplnený návrh kúpnej zmluvy, ktorý je prílohou tejto výzvy (doplniť 

vybodkované časti)  v 1 vyhotovení.  

b) Trvanie zmluvy : bude dohodnuté v kúpnej zmluve 

c) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  

     Premet obstarávania bude financovaný z nenávratného finančného príspevku        

     poskytnutého na projekt. Nebude poskytnutý žiadny preddavok.  

 

 

5. Podmienky účasti uchádzačov: 

 

a) Uchádzač predloží platné potvrdenie o oprávnení dodávať predmet zákazky (výpis 

z obchodného registra, živnostenské oprávnenie,...), nie staršie ako 3 mesiace. 

b) Kritérium na uzatvorenie zmluvy je „najnižšia celková cena za dodávku bez DPH. 

 

 Košice, dňa  30.09.2014  

                                                                 

Vypracoval: Ing. Adrián Kišidaj 

                            

 

 

 

 

                                                                                                                      Ing. Pavol Hanušin, v.r. 

                                                                                                                     vedúci ÚEaVS 
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Príloha č. 3 – špecifikácia zákazky 
1. Stopky 11 ks – presnosť 1/100 sec., štart/stop, alarm, hodiny, odolné voči vode a otrasom 
2. Píšťalka 2 ks – kovová 
3. Vozík 2 ks – na ľahké premiestnenie PS 12, ľahko rozoberateľný na 5 častí, nosnosť 200 kg 
4. Vytyčovacie méty 3 ks – farba oranžová, žltá, výška 6 cm, priemer 18 cm, balenie 24 ks, 12x 

žltá, 12 x oranžová 
5. Kužele 2 ks – značkovacie kužele set 40 ks, farba, zelená, modrá, biela, červená  
6. Vytyčovacia páska 30 ks – 500m červeno/biela, pre rýchle ohraničenie priestoru, farba 

červená/biela, rozmer 7x500m  
7. Megafón 2 ks – do ruky, 30W so sirénou, váha 2 kg 
8. Štartovacia pištoľ 2 ks – športová, dva mikrospínače zabudované v pištoli, kábel 10m s 

konektorom, funkcie štart-stop-reset  
9. Lajnovačka  1 ks - lajnovačka vápnová na futbal. Pre lajnovanie futbalových ihrísk s rôznymi 

povrchmi. Lajnovačku tvorí kovový rám, ktorý je nastriekaný vypaľovanou farbou, odnímateľné 
držadlo a tri plastové pojazdové kolesá 

10. Prechod 6 ks – C52/B-75, hliníkový s gumeným tesnením  
11. Hasiaci prístroj prenosný 1 kus – snehový, 5kg CO2  
12. Páčidlo 6 ks – 600 mm/1400 gr- železné  
13. Hasičská sekera 3 ks – klasická  
14. Rebrík štvordielny 1 kus – zásahový hliníkový, 3 diely o 7 priečkach, 1 diel s 9 priečkami, 

dĺžka 1 dielu 2,6 m, dvoch do seba zasunutých 4,5m, troch dielov 6,4m, štyroch dielov 8,3m, 
jednotlivé časti zvárané, použitie pre 3 osoby 

15. Pákové nožnice 3 ks - - BC, nastavenie uhla rezania, rukoväte z oceľovej rúrky, výkon rezu až 
35 HRC 

16. Zberač 3 ks –  B 75 pre dodávku vody z dvoch samostatných prívodových vedení do 
požiarneho automobilu a pod., materiál hliníková zliatina  

17. Resuscitačná bábka 2 ks – rozmery 73x27x39cm, vrátane 4 tvárových másk, 3 výmenné 
dýchacie cesty, obsahuje funkcie: prirodzené zúženie ciest, pohyblivú hlavu, hygienickú 
membránu spätného ventilu, ktorý bráni spätnému nadýchnutiu 

18. Hasičská lekárnička 3 ks – K3 s výbavou, taška z nepremokavého s oderuvzdorného 
materiálu, možnosť nosiť v ruke, alebo na chrbte, obsah lekarničky: krčný límec Stifneck, 
nastaviteľný, fixačná dlaha SAM SPLINT 90x14, Balíček na popáleniny RESCUE - 
popáleninový kryt 10x7,5 cm, popáleninový kryt 20x15cm, obojstranný krycí obväz sterilný, 
hydrofilné ovínadlo, sterilné prestieradlo, adhezívna páska, chirurgické rukavice, Burn FREE gel 
3,5g 4ks, Burn FREE gel aerosol - 100ml, Viacel - hydrogelové krytie na popáleniny 2 ks, 
Resuscitačný vak, Hand Sanitizer - dezinfekcia na ruky 500 ml, pinzeta chirurgická so zárezmi 
14cm, 10 ks obväz hotový s 1 vankúšikom, 10 ks obväz hotový s 2 vankúšikmi, 6 ks trojrohá 
šatka textilná, 4 ks hladká náplasť cievka, 18 ks náplasť s vankúšikom, 5 ks ovínadlový obväz, 
4 ks maska resuscitačná, 4 ks rukavice chirurgické, 1 ks nožnice, 4 ks isotermická fólia 

19. Evakuačné nosidlá 1 ks  - chrbticová doska + fixátor hlavy, možnosť použitia vo vertikálnej a 
horizontálnej polohe, možnosť závesu pod vrtuľník, plastové nosidlá 

20. Tunel CTIF 2 ks – pevná komaxitová  kovová konštrukcia Rozmer 6 x 0,8 x 0,6m, pogumovaná 
plachta jednoduchá a rýchla montáž aj na betóne, podlaha z pogumovaného materiálu 

21. Hasiaci prístroj 1 kus – vodný 9 kg, vhodný na hasenie požiarov triedy A  
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22. Vysielačky 3 ks – dosah 12 km, lcd display, 8 hlavných kanálov, 38 CTCSS kódov, výkon max 
500 mW erp, balenie 2xvysielačka, 2xhandsfree sada, 8xakumulátor AAA, 1 dobíjacia 
základňa, 1xadaptér  

23. Havarijná sada 3 ks – súprava univerzálna HSB, použitie pri nehode s únikom kvapalín 
nebezpečných pre človeka a prostredie, obsahuje:  

-  10 × sorpčná rohož 
-  2 × sorpčný had 
-  2 × sorpčná poduška 
-  1 × sypký sorbent SK 2 
-  1 × havarijný tmel 5 PMPA 
-  1 × ochranné okuliare 
-  1 × rukavice kyselineodolné 
-  1 × ochranný chemický respirátor 
-  1 × chemické výstražné svetlo červené 
-  1 × chemické výstražné svetlo žlté 
-  1 × výstražná nálepka #NEBEZPEČNÝ ODPAD# 
-  1 × vrece na použité sorbenty 
-  1 × metlička a lopatka 
-  1 × sud o objeme 60 l s vekom a UN kódom 

Sorpčná kapacita 30 litrov 
24. Hydrantový nadstavec  2 ks - vretenový B 75 
25. Nosič hadíc 1 kus  
26. Kompozitná fľaša 2 ks – 6,8L/30MPa  
27. Žinenka 6 ks – 200x100x8 cm, materiál plastel, hustota výplne 100 kg/m3  
28. Siréna 1 kus – ručná, poplachová, rozmery 18,5x18,5x17cm, váha 1,2 kg, skladacia rukoväť 
29. Nástrekový terč 6 ks – rozmery 1,1x0,6x0,8 m, kovová konštrukcia s drevenou výplňou s 

otvorom priemer 100 mm, v zadnej časti terča nádoba na zachytávanie vody vrátane akustickej 
signalizácie naplnenia nádoby  

30. Preťahovacie lano 6 ks – juta 10 m, hrúbka 25mm, zakončené na oboch koncoch zápletom  
31. Záchytné lano 6ks – 10mm x 20 m 
32. Lano ventilové 6 ks - 6mm x 12m  
33. Kladina 1 kus – 0,8x0,18x4 m, s pevnými nohami, nábehové mostíky 2m dlhé 25cm široké, 

povrch protisklzový 
34. Bariéra 1 kus – 1,5x2m, kovová konštrukcia s drevenou výplňou, rozložiteľná, predná časť z 

protisklzového materiálu 
35. Zdvíhací vak 2 ks – vysokotlakový, 780x780 mm, hrúbka 30mm, max. zdvíhacia výška 42 cm, 

max. zdvíhacia sila 42050 kg, max. objem vzduchu 921 l, max. pracovný tlak 0,8 MPa 
36. Požiarny ejektor 3 ks – stojatý  
37. Dlahy 3 ks – chrbticová dlaha, umožňuje aplikovať defibriláciu, EKG monitoring, fixuje osobu 

bez potlačenia plného dýchania, predchádza kompresii ťahu v oblasti krčnej chrbtice, obojková 
konštrukcia popruhov pre max. fixáciu bez ovplyvnenia pohyb dolnej čeľuste 

38. Kľúč k podzemnému hydrantu 3 ks 
39. Trhací hák AL dvojidelny – s AL hákom 3 ks  
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