
Výzva na predloženie ponuky 
 

Zákazka 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 ( ďalej len „zákon “). 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
  

Názov organizácie:  Akadémia ozbrojených síl generála  M.R.Štefánika  
Sídlo organizácie:  Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Krajina:    Slovenská republika  
IČO:    37910337 
 
 

2. Názov zákazky ( práce ): 

  
„Zabezpečenie  bezporuchovej prevádzky EPS a EZS – Internáty B4, B5“ 

 

         Spoločný slovník obstarávania ( CPV ):  

 50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení;  

 50610000-4 - Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení;  

 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  

 
 

3. Miesto vykonania služieb : 
 

Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika, Demänová 393, 031 01  Liptovský 

Mikuláš  – Internáty B4, B5, parc.č. 352/11, LV 215 
 

 

4. Predmet a rozsah zákazky: 

 

Predmetom zákazky je vykonanie opráv a údržby : 
  

 Zariadenia Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)  na Internáte B4 

 Elektronického zabezpečovacieho systému (EZS) na Internáte B5   
 

a zabezpečenie ich bezporuchovej prevádzky v rozsahu podľa  Prílohy č.1 a Prílohy č. 2. 

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky : 33 300,00 €  ( cena bez DPH ) 

 
 

 

5. Podmienky účasti: 
 

Úspešný uchádzač k cenovej ponuke preukáže : 
 

   Živnostenské alebo iné oprávnenie na podnikanie pre projektovanie, 

inštalácie, revízie a opravy zariadení EPS 

   Oprávnenie dodávateľa  alebo výrobcu  systémov elektrickej požiarnej 

signalizácie ARITECH pre inštaláciu, opravy a kontroly 

   Certifikát administrátora integračného bezpečnostného systému C4 

   Certifikát  systémového špecialistu pre integráciu bezpečnostného systému 

C4 so zariadením požiarnej ústredne  FP2000 

   Previerku priemyselnej bezpečnosti min. stupeň dôverné v zmysle vyhlášky 

NBU č.325/2002 Z.z. o priemyselnej bezpečnosti z dôvodu inštalácie 



bezpečnostných a protipožiarnych systémov v režimových priestoroch 

objednávateľa 

   Uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo  podobného 

uskutočnenia služieb ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote 30 000 € 

bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene a to za predchádzajúcich 

troch kalendárnych rokov  a to za každú z nich. Referencie musia byť 

potvrdené odberateľom, pokiaľ nie je možné z objektívnych dôvodov získať 

potvrdenie odberateľa, potvrdí referencie uchádzač prehlásením o pravdivosti 

a úplnosti poskytnutých informácií týkajúcich sa referencií. 

 
 

6. Termín realizácie prác: 
 

Začiatok : 03.08.2020 

Ukončenie : 30.11.2020 

 
 
7. Ďalšie podmienky súvisiace s predmetom zákazky : 
 

 Výsledkom súťaže bude objednávka na predmet zákazky. 

 V prípade, ak je v súťažných podkladoch, v samostatných prílohách alebo 

iných dokumentoch uvedená konkrétna značka, typ výrobku, alebo z použitých 

parametrov, rozpätia parametrov je možné identifikovať konkrétny typ 

produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje 

takýto produkt nahradiť ekvivalentným produktom. Uchádzač môže predložiť 

aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, pričom tieto musia 

spĺňať výkonnostné a funkčné požiadavky na predmet stavebných prác tejto 

zákazky. Ekvivalentné výrobky musia na základe svojich vlastností 

zabezpečovať požadovaný účel v súlade so súťažnými podkladmi a to aj 

napriek nepodstatným odchýlkam s údajmi uvedenými v týchto súťažných 

podkladoch. Drobné odchýlky sú napríklad v hmotnosti, rozmeroch, alebo 

farbe a pod. ak ponúkaný výrobok spĺňa kvalitatívne a funkčné požiadavky 

požadovaného výrobku, alebo identifikovaného výrobku.  

  Ak bude uchádzačom ponúkaný ekvivalent, verejný obstarávateľ požaduje 

predložiť doklady v súlade s § 42, ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní. 

 V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 9., 
nebude tento uchádzač hodnotený. 

 Uchádzačovi pred vypracovaním ponuky je doporučené vykonať fyzickú 
obhliadku dotknutých priestorov za účelom zoznámenia sa s ich skutkovým 
stavom, aby bolo z jeho strany možné vzájomné odsúhlasenie si predmetu a 
rozsahu zákazky. Fyzickú obhliadku vykoná uchádzač po telefonickom 
dohovore s kontaktnou osobou: 

             - Ing. Martina Barániová, tel.: 0960422090, 0914231039,  

                e-mail: martina.baraniova@aos.sk  

             - p. Vladimír Škerenčák, tel.: 0960422851, 0911787256,  

                e-mail: vladimir.skerencak@aos.sk 

 

 

 

8. Kritérium  na vyhodnotenie ponúk: 
 

- najnižšia cena (vrátane DPH). 
 

mailto:martina.baraniova@aos.sk


Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa výzvy na predloženie ponuky  
( Príloha č.1, Príloha č. 2 ) a uskutočnenej obhliadky miesta poskytovania služby. 

 

O vyhodnotení predložených ponúk bude každý uchádzač písomne informovaný. 
 
 

Vyhodnotenie cenových ponúk: Najnižšia cena celkom s DPH, vrátane dopravných 

služieb aj s prepravou odpadu  

 

Určenie ceny predmetu obstarávania:  

 

p.č. Názov tovaru 
Jednotková cena 

bez DPH ( € ) 

Jednotková cena 

 DPH ( € ) 

Jednotková cena 

s DPH ( € ) 

1. EPS – Internát B4    

2. EZS – Internát B5    

Cena spolu celkom s DPH  

 

Cena spolu celkom s DPH. Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve 

desatinné miesta. 

 
 

9. Obsah ponuky : 
 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať :  
1. Vyplnený a podpísaný krycí list ponuky  
2. Položkovitý rozpočet - cenovú ponuku, ktorú vypracuje uchádzač na základe  

definovaných  prác v Prílohe č.1 a Prílohe č. 2 a na základe fyzickej obhliadky 

tvaru miesta 

3. Doklady podľa bodu č. 5 

4. Návrh na plnenie kritérií 
 
10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:  

 
 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 30.07.2020 do 8:00 hod. 

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému 

www.ezakazky.sk do zákazky „ Zabezpečenie  bezporuchovej prevádzky 

EPS a EZS – Internáty B4 B5 “.  

Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v záložke 

Ponuka pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku. 

 

 

 

Príloha č. 1 

Príloha č. 2 



EZS

Rozpočet - Príloha č. 1

Časť: Slaboprúdové rozvody                ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA

Popis výkonu Merná 

jednotka
Množstvo

Dodávka Montáž Dodávka Montáž Celkom        

2 3 4 5 6 7 8 9

1 ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA

ATS2099 Master classic – ústredňa EZS, 8-64 zón, 4 oblasti, zdroj 12V/2A, 50 uživateľov, kovový kryt ks 1

ATS1110 LCD klávesnica, 2 riadky po 16 znakov ks 1

ATS1202, interný expandér – doska rozšírenia ústredne o 8 vstupov ks 2

ATS1801 rozhranie pre 24hod. Pripojenie PC ks 1

ATS1809 IP rozhranie pre ATS Classic, pripojenie do C4 cez IP ks 1

ATS 1170 – dverový kontrolér pre pripojenie čítačiek Wiegand na zbernicu ATS ks 2

Bezkontaktná čítačka kariet wiegand P500H ks 2

Elektromegnetický uvoľňovač ks 2

PIR detektor, 5d spracovanie, Antimasking ks 8

Akustický detektor rozbitia skla ks 6

Napájací zálohovaný zdroj pre napájanie dverných zámkov v skrinke ks 1

Magnetický kontakt dverový ks 4

Akumulátor 12V/7Ah ks 1

Akumulátor 12V/18Ah ks 1

Materiál spolu

2
Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál

vrátane uloženia a upevnenia

Kábel Alfa 10 m 75

Kábel FTP Cat 5e m 30

Lišta elektroinštalačná 20x20 m 45

Lišta elektroinštalačná 40x20 m 15

Drobný inštalačný materiál ( sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....) komplet 1

Káble a elektroinštalačný materiál spolu

3 Montážné práce a ostatné

Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc m 100

Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla. ks 30

Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky ks 6

SW-licencia C4 pre ATS Advisor Master ks 1

Implementácia systému C4 ks 1

Vizualizácia – vytvorenie pôdorysu ks 1

Vizualizácia – vytvorenie prvku ks 22

Revízia systému EZS ks 1

Naprogramovanie systému, nastavenie prístupových práv komplet 1

Projektová dokumentácia realizačná a skutočného prevedenia komplet 1

Transportná réžia, doprava a preprava materiálu komplet 1

Montážne práce a ostatné

4 Rekapitulácia

Spolu EZS Eur bez DPH:

1

Stavba: AOS-B5-2NP

Položka č. Jednotková cena Cena 



EPS_B4_výkaz_výmer

Rozpočet - Príloha č. 2

Stavba: AOS – ubytovacia časť B4 Zhotoviteľ:

Objekt: Slaboprúdové rozvody Miesto:

Časť: Elektrická požiarna signalizácia Dátum:

Popis MJ Množstvo

.

Dodávky .

.

Nosný materiál – prvky zariadenia .

.

IO2034 Modul vstupv/ výstupov 4/4 ks 1

DP2061 Optický detektor série 2000 ks 154

DT2063 Teplotný detektor série 2000 ks 7

DB2002 Základňa pre detektory série 2000, 10cm, 4 svorky ks 147

DB2016 Izolátorová pätica ks 14

DM2000 Manuálny tlačidlový hlásič série 200 – interiérový ks 16

IU2080C
Modul 1 x strážený výstup (napr. spínanie sirén), vyžaduje ext 24 Vjs 

napájanie, monitorovanie zdroja, záťaž max. 3 A
ks 1

FAW350C Konvenčný maják (biela LED), nízka základňa, montáž na stenu C-3-11,5 ks 8

AS363 Konvenčná požiarna siréna 24V, 94-106dB, červená IP21 ks 8

Prepäťová ochrana signal. linky ks 2

Nosný materiál – prvky zariadenia .

.

Nosný materiál - Elektroinštalačný materiál .

JE-H(St)H-V Bezhalogénový párovaný kábel 2x2x0,8, funkčnosť 180 min. m 260

JE-H(St)H-V Bezhalogénový párovaný kábel 1x2x0,8 m 2050

Plastový žľab LSOH 18x18 s kotevným materiálom m 1850

Plastový žľab LSOH 40x20 s kotevným materiálom m 36
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EPS_B4_výkaz_výmer

Krabica AK s viečkom a svorkovnicou, LSOH ks 8

Nosný materiál - Elektroinštalačný materiál .

.

HSV Celkom .

.

Práce a dodávky M .

.

Montáže .

Montáž prepäťovej ochrany ks 2

Kábel CHKE-V, JE-H(St)H-V(R) uloženie v lište, pod omietku m 2310

Montáž elektroinštalačnej lišty na povrch m 1850

Prechod cez múr do 15cm – do D32 ks 140

Prechod cez múr (strop) do 45cm – do D32 ks 16

Montáž modula vstupv/výstupov ks 2

Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 1800

Montáž tlačidlového hlásiča + pätica ks 16

Montáž poplachovej sirény, majáku,  zapojenie, preskúšanie ks 16

Montáž automatického hlásiča, označenie ks 161

Montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie ks 161

Revízia tlačidlového hlásiča ks 16

Revízia automatického hlásiča ks 161

Zhotovenie káblového štítka ks 2

Rozšírenie požiarnej ústredne a uvedenie do prevádzky ks 1

Meranie kontinuity slučiek a izolačného stavu ks 167

Montáž a Programovanie ústredne ks 1
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EPS_B4_výkaz_výmer

Preskúšanie funkcií ústredne a slučiek pred uvedením do prevádzky ks 1

Základné zaškolenie obsluhy hod 4

Montáže spolu .

.

M celkom .

.

Ostatné .

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby ks 1

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1

Doprava a preprava materiálu ks 1

Vypracovanie revíznej správy ks 1

Podružný materiál ks 1

PPV1 % 6

Ostatné spolu .

.

Ostatné celkom .

.

Celkom bez DPH .

DPH 20% .

CELKOM S DPH .
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