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Naše číslo:                                         Vaše číslo:                        Vybavuje/linka:                                Košice dňa: 
48/2014                                                                                         Ing. A. Kišidaj kl. 18                        23.09.2014                                                                                                

 

Vec:   

Vypracovanie ponuky na dodávku strojov a zariadení 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 strojov a 

zariadení 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 – 

35110000-8 ) 

          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 „Stroje a 

zariadenia“  v  termíne do 26.09.2014 do 14.00. hod.  O výsledku verejného obstarávania budú 

uchádzači informovaní do 03.10.2014. 

         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 
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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: 

Stroje a zariadenia:  Položka: 

 Rozbrusovačka 1 kus  2.2.10. 
 Prejazdový mostík 6 ks 2.2.11. 
 Plávajúce čerpadlo 1 kus 2.2.13. 
 Motorová píla 1 kus              2.2.14. 
 Pretlakový ventilátor 1 kus 2.2.16. 
 Sací kôš 3 ks                           2.2.22. 
 Sací kôš II. 6 ks              2.2.46. 
 Kalové čerpadlo 1 kus 2.2.17. 
 Reflektor 1 kus              2.2.19. 
 Nádrž 2 ks                           2.2.20. 
 Rozdeľovač guľový 3 ks 2.2.25. 
 Kanister 2 ks                           2.2.38. 
 Rozdeľovač 3 ks              2.2.47. 
 Sada na 100m 6 ks              2.2.48. 
 Pretlakový ventil 2 ks              2.2.70. 
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.  
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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  23.09.2014  

                                                                 

Vypracoval: Ing. Adrián Kišidaj 

                            

 

 

 

 

                                                                                                                      Ing. Pavol Hanušin, v.r. 

                                                                                                                     vedúci ÚEaVS 
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Príloha č.3 – špecifikácia - Stroje a zariadenia pre projekt: 

1. Rozbrusovačka – motorová, benzínová, príkon 3,3 kW, priemer kotúča 300 mm, obvodová 

rýchlosť 80m/s ..........................................1 kus 

2. Prejazdový mostík – 2x B75 , materiál SBR guma, pre 2 hadice do priemeru 75 mm, vrátane 

spojovacích adaptérov, rozmery (d x š x v) 750x350x100............................ 6 ks 

3. Plávajúce čerpadlo – motorové pre plnenie nádrží hasičských áut, max. výkon 1200 l/min., 

max. tlak 0,3 MPa, vývod na hadicu B, spotreba 1,3 l benzínu na hodinu, objem palivovej 

nádrže 1,3 l..................  1 kus 

4. Motorová píla – benzínová, na prerezávku v stredne silných porastoch, zdvih. objem do 77,0 

cm3, výkon min. 4,4 kW, hmotnosť max. 7 kg, dĺžka reznej lišty 40 cm......................1 kus 

5. Pretlakový ventilátor – štvortaktný benzínový motor, výkon min. 1,80 kW, vrtuľa trojlistá, 

priemer 350 mm, menovitý výkon 10000 m3/hod., max. otáčky 7000 ..........................1 kus 

6. Sací kôš – odľahčený, znížený v prevedení „motýľ“, s predĺženým nábehom, hmotnosť cca 2 

kg, výška cca 20 cm........... 3 ks 

7. Sací kôš II. – Profi 110, odľahčený, pre požiarny šport, s predĺženým nábehom matice, výšky 

21,5 cm............................... 6 ks 

8. Kalové čerpadlo – určené do septikov, k odčerpávaniu vody zo studní a z iných zdrojov, príkon 

2700 W, výkon 6000 - 20000 l/hod, výtlak max. 10 m, možnosť napojenia na hadicu C 52, 

napätie 230 V/50 Hz... ...............1 kus 

9. Reflektor – halogénový so stojanom 500W................................1 kus 

10. Nádrž – pre hasičský šport, laminátová, v spodnej časti vstupný otvor pr. 75 mm pre 

dopĺňanie vody, objem 1000 l .......................2  ks 

11. Rozdeľovač guľový – pre účely hasičského športu, vrátane spojok (2x C52, 1xB75), materiál 

zliatina hliníka, hmotnosť max. 5,7 kg......... 3 ks 

12. Kanister – dvojdielny na PHM, so samostatnou nádržkou na olej, objem nádržky na PHM 5 l, 

na olej 2,5 l, s predĺženým hrdlom..............2 ks 

13. Rozdeľovač  - C-DCD s guľovými ventilmi, pracovný tlak 0,6 – 1,6 MPa, tesnosť 1,8 MPa, 

hmotnosť 5,4 kg.................................................3 ks 

14. Sada na 100m - sada na 100 m prekážok a štafetu 4x100 dospelí s novými hliníkovými 

spojkami ROTT -  obsahuje 2 ks hadíc v dĺžke 21 m s hliníkovými spojkami ROTT s 

hmotnosťou 2,55 kg , prúdnicu hliníkovou alebo drevenou s hmotnosťou 0,5 kg a pevnú 

spojku ROTT na rozdeľovač, plošná šírka stuhy je 65 mm ...........................  6 ks 

15. Pretlakový ventil – pre reguláciu výstupného tlaku z motorového čerpadla, vhodný pre 

hasičský šport, s manometrom, vstup B75, výstup B75, možnosť nastavenia výstupného tlaku 

0-1,6vMpa, .................2 ks 
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