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Naše číslo:                                         Vaše číslo:                        Vybavuje/linka:                                Košice dňa: 
28/241/2014                                                                                 Ing. A. Kišidaj kl. 18                        24.06.2014                                                                                                

 

Vec:   

Vypracovanie ponuky na dodávku učebných pomôcok - spotrebného materiálu 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 učebných 

pomôcok - spotrebného materiálu 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 – 44482100-3 ) 

          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 „Učebné 

pomôcky – spotrebný materiál“  v  termíne do 30.06.2014 do 14.00. hod.  O výsledku verejného 

obstarávania budú uchádzači informovaní do 02.07.2014. 

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

        S pozdravom,              

                                                                                                         Ing. Pavol Hanušin 

                                                                                                             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: 

položka 2.2.18. Pľúcna automatika 
položka 2.2.21. Prúdnica športová C52 
položka 2.2.23. Hadica požiarna I.  
položka 2.2.24. Hadica požiarna II. 
položka 2.2.26. Savica flexibilná 
položka 2.2.27. Savica tvrdená 
položka 2.2.29. Kľúče na spojky 1 
položka 2.2.30. Kľúče na spojky 2 
položka 2.2.42. Zásahová požiarna hadica I. so spojkami 
položka 2.2.43. Zásahová požiarna hadica II. so spojkami 
položka 2.2.44. Požiarna hadica so spojkami 
položka 2.2.45. Zásahová savica 
položka 2.2.49. Zásahová prúdnica  
položka 2.2.50. Prúdnica profi C 
položka 2.2.51. Prúdnica so spojkou 
položka 2.2.52. Štafetová prúdnica so spojkou ROT 
položka 2.2.53. Prúdnica 
položka 2.2.54. Prúdnica s uzáverom 
položka 2.2.63. Hadica I. 
položka 2.2.64. Hadica II. 
položka 2.2.67. Džberová striekačka I. 
položka 2.2.68. Džberová striekačka II.                                                  
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 
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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  24.06.2014  

                                                                 

Vypracoval: Ing. Adrián Kišidaj 

                            

 

 

 

 

                                                                                                                      Ing. Pavol Hanušin, v.r. 

                                                                                                                     vedúci ÚEaVS 
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Príloha č.3 

 

1. Položka  2.2.18. - Pľúcna automatika 1 kus 
- dávkovač kyslíka pre dýchacie prístroje. 

1. Položka 2.2.21. - Prúdnica športová C52 6 ks  
- určené na požiarny útok podľa pravidiel Hasičského zboru, vrátane pravidiel všetkých 

líg na Slovensku, vyrobené z duralu na CNC strojoch s povrchovou úpravou 

eloxovaním. 

3. Položka 2.2.23. - Hadica požiarna I.  - športová C52  24 ks 

- polyesterová športová hadica s tenkostennou vložkou EPDM s minimálnymi 

tlakovými stratami, 

- použiteľná pre teploty od -30 do + 50 st. Celzia, krátkodobo do + 80 st. 

- povolená pre všetky ligy na Slovensku. 

4. Položka 2.2.24. -  Hadica požiarna II. - športová B75  24 ks 

- polyesterová športová hadica s tenkostennou vložkou EPDM s minimálnymi 

tlakovými stratami, 

- použiteľná pre teploty od -30 do + 50 st. Celzia, krátkodobo do + 80 st. 

- povolená pre všetky ligy na Slovensku.  

5. Položka 2.2.26. - Savica flexibilná s profi šrúbením 2,4m  6 ks 

- vhodná k saciemu košu, 

- z veľmi mäkkého savicového materiálu, používaná k naberaniu, 

- spĺňajúca pravidlá pre hasičský šport. 

6. Položka 2.2.27. - Savica tvrdená s profi šrúbením 2,4m  6 ks 

- vhodná pre použitie k stroju, 

- spĺňajúca pravidlá pre požiarny šport. 

7. Položka 2.2.29. - Kľúče na spojky 1  110/75  12 ks 

- kľúče hákového tvaru s ozubením, 

- pre doťahovanie a povoľovanie hadicových spojov a šrúbenia, 

- materiál: temperovaná liatina s minimálnou pevnosťou 32 MPa.  

8. Položka 2.2.30. -  Kľúče na spojky 2  75/52   12 ks 

- kľúče hákového tvaru s ozubením, 

- pre doťahovanie a povoľovanie hadicových spojov a šrúbenia, 

- materiál: temperovaná liatina s minimálnou pevnosťou 32 MPa. 
9.  Položka 2.2.42. - Zásahová požiarna hadica I.  so spojkami C52  30 ks 

- materiál: polyesterová tkanina a tenkostenná pryžová vložka EPDM 

- použiteľná pre teploty od -30 do + 50 st. Celzia, krátkodobo do + 80 st. 

- pracovný tlak 1,6 MPa, skúšobný tlak 2,4 MPa, deštrukčný tlak 5 MPa, 

- spĺňajúca normu: ČSN 80 8711. 

10.   Položka 2.2.43. -  Zásahová požiarna hadica II. so spojkami B75  24 ks 

- materiál: polyesterová tkanina a tenkostenná pryžová vložka EPDM 

- použiteľná pre teploty od -30 do + 50 st. Celzia, krátkodobo do + 80 st. 

- pracovný tlak 1,6 MPa, skúšobný tlak 2,4 MPa, deštrukčný tlak 5 MPa, 

- spĺňajúca normu: ČSN 80 8711. 

11.   Položka 2.2.44. -  Požiarna hadica so spojkami D25   9 ks  

- vhodná na zásah v nedostupnom teréne, jazierkový systém, 

- dĺžka 20 m s polospojkami. 

12.   Položka 2.2.45. - Zásahová savica A110 2,5m   20 ks 
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- klasická – priemyselná savica, naviazaná, 

- dĺžka 2,5 m. 

13.   Položka 2.2.49. - Zásahová prúdnica C52 univerzal 6 ks 

- kombinovaná prúdnica, možnosť hasenia kompaktným prúdom a roztriešteným 

prúdom, 

- optimálny výkon pri tlaku 0,5 MPa a prietoku 300 l/min. 

14.   Položka 2.2.50. - Prúdnica profi C 6 ks 

- zložená z telesa, remeňovej ovládacej páky, ktorou je možné uzatvoriť alebo otvoriť 

prúdnicu guľového kohútika a otočnej hlavy z hliníkovej zliatiny a pryžovej 

pištoľovej rukoväte, 

- dĺžka 300 -320 mm. 

15.   Položka 2.2.51. - Prúdnica C52 so spojkou 9 ks 

- nástreková prúdnica zodpovedajúca pravidlám požiarneho šport,  

- priemer trysky 12,5mm, 

- dĺžka prúdnice 435 mm, dĺžka krátkej prúdnice 310 mm. 

- materiál: leštený dural, tryska zo špeciálneho materiálu (superduralu). 

16.   Položka 2.2.52. - Štafetová prúdnica so spojkou ROT 0,2 kg  9 ks 

- na 100m prekážok a štafetu 4x100m, 

- prúdnica má plechový úchyt pre uchytenie za opasok, 

- nový model spojky ROT, 

- materiál: hliník, plast, 

17.   Položka 2.2.53. - Prúdnica D25 6 ks 

- prúdnica vybavená pevnou hubicou s priemerom 4 mm. 

- používa sa ako výbava džberových striekačiek pre hasenie požiarov priamym prúdom, 

- materiál: plastová hubica, hliníková polospojka. 

18.   Položka 2.2.54. - Prúdnica D25 s uzáverom 6 ks  

- určená do hydrantov a hydrantových systémov, na vytvorenie kompaktného prúdu, 

- materiál: plastová hubica, spojka hliník 

- menovitý prietok pri 0, 5 Mpa : 37.50 l/min  

- dĺžka : 150 - 180 mm 

- priemer hubice : 5.00 mm 

19.   Položka 2.2.63. - Hadica I. B75 10m  12ks s polospojkami 

- z polyesterovej tkaniny a tenkostennej pryžovej vložky EPDM 

- vhodná aj pre hasičský šport, 

- dĺžka 10 m, 

20.   Položka 2.2.67. - Hadica II. C52 10m 12 ks s polospojkami 

- zložená z polyesterovej tkaniny a tenkostennej pryžovej vložky EPDM, 

- použiteľná pri teplote od -30°C do +50°C, krátkodobo do +80°C, 

- vhodná aj pre hasičský šport, 

- dĺžka 10 m, plošná šírka 79 mm. 

21.   Položka 2.2.67. - Džberová striekačka I. – plastová s hadicou a prúdnicou 20l  3 ks 

- objem 20 l 

- dvojčinná pumpa, vymeniteľná hlava pumpy, 

- požiarna hadica 3m so spojkami, 

- prúdnica D25 s tryskou 4 mm.  
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22.   Položka 2.2.68. - Džberová striekačka II. – kovová s hadicou a prúdnicou 10l  6 ks 

- objem 10 l, 

- kovová – pozinkovaná nádoba, 

- dvojčinná pumpa, 

- vymeniteľná hlava pumpy, 

- požiarna hadica 3m so spojkami, 

- prúdnica D25 s tryskou 4 mm. 
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