
 

 

Príloha č. 1 

k výzve na predloženie cenovej ponuky „Odborná prehliadka vonkajšieho požiarneho schodiska“ 

Technická špecifikácia pre vypracovanie cenovej ponuky na vykonanie odbornej prehliadky vonkajšieho 
požiarneho schodiska č. budovy 10 – Internáty B v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika 

Technická špecifikácia zákazky 

Požiarne schodisko na internáte B1 (budova číslo 10) v akadémii ozbrojených síl.  
Tabuľka č. 1 

P.č. Názov objektu Druh revízie Lehota 
Termín revízie 

Posledná Následná 2021 Revíziu vykonať v termíne 

1 
Požiarne schodisko  
- Internáty B 

Revízia technického 
stavu v zmysle zadania 

1 11 / 2020 x 11 / 2021 

Osobitné požiadavky na plnenie – špecifikácia zákazky 

Názov zákazky: 

„Odborná prehliadka vonkajšieho požiarneho schodiska“ na internáte B1  

Dodávateľ je povinný: 
1. Predložiť objednávateľovi potvrdenie o tom, že je autorizovaná osoba oprávnená na vykonanie predmetnej revízie spolu 

s cenovou ponukou. 

2. Bezprostredne po vyrozumení o tom, že bol vybraný na poskytnutie predmetnej služby zaslať objednávateľovi zoznam 
osôb, číslo ich dokladov totožnosti, značku a evidenčné číslo motorového vozidla, ktorým budú pri poskytovaní služby 
vchádzať do objektu Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši – viď. Tabuľka č. 2 

Predmetom revízie je požiarne schodisko – priestorovo oceľová rámová konštrukcia so zavetrením. Hlavná nosná 
konštrukcia je tvorená 8-mimi stĺpmi zo vzájomne zvarených valcových profilov U 100 mm. Stĺpy sú prepojené horizontálnymi 
priečkami z hranatých rúrok HR 120 x 60 x 3 mm. Diagonály sú z rúrok TR φ 60 x 4 mm a TR  38 x 3 mm. Tieto tyčové prvky 
sú vzájomne stykované zvarovými spojmi, realizovanými priamo na mieste. Takto je vytvorená niekoľkoposchodová 
samonosná konštrukcia schodiska, ktorá je v dvoch tretinách výšky kotvená o priľahlú budovu. V tejto konštrukcii sú 
umiestnené schodiskové ramená a podesty. Schodnice sú navrhnuté z valcového profilu U 120 mm. Schodiskové stupne 
a podesty sú z podlahových roštov. Schodisko je zastrešené pultovou strieškou z VSŽ plechu. Nástupné podesty sú 
navrhnuté z obvodových nosných rámov z valcových oceľových profilov U 100 mm. Pochôdzna časť je z podlahových roštov. 

3. V rámci revízie je nutné skontrolovať a vyjadriť sa k týmto konštrukčným častiam (prvkom): 

 stĺpy 

 priečnice 

 diagonály 

 kotvenie 

 schodnice 

 rámy podiest 

 zvary 

 betónový blok 

4. Dodávateľ je povinný vyhotoviť revíznu správu v dvoch vyhotoveniach v písomnej papierovej podobe a aj v elektronickej 
podobe vo formáte .doc, .docx alebo .pdf na hmotnom nosiči informácií alebo ju zaslať v elektronickej podobe na 
kontaktnú e-mailovú adresu objednávateľa, ktorá bude oznámená po vyhodnotení cenových ponúk víťaznému 
uchádzačovi. 

Pri revízii vychádzať z noriem STN 01 0105, 01 5021, 03 8101, 03 8203, 03 8250, 03 8260, 03 8558, 73 2601, 73 2611, 73 
2615, 73 8106, 74 32 82 a 74 3305. 

Dodávateľ sa zaväzuje, že revíziu vykoná v uvedenom termíne (viď. tabuľka č. 1), respektíve do 5 dní od vyzvania na 
vykonanie predmetnej revízie. 

Dodávateľ zašle mailom objednávateľovi 5 dní pred termínom vykonania revízie zoznam zamestnancom a zoznam vozidiel 
pre ktorých (ktoré) mu objednávateľ zabezpečí kontrolovaný vstup do objektu, v ktorom bude vykonaná revízia požiarneho 
schodiska (viď. tabuľka č. 2). 



Službu bude možné vykonať v priebehu pracovných dní v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod. 

Cena za vykonanie revízie musí obsahovať všetky náklady dodávateľa súvisiace s jej poskytnutím vrátane nákladov na 
vlastnú dopravu do miesta realizácie. 

Dodávateľ predloží objednávateľovi faktúru po odovzdaní revíznej správy, tak ako je uvedené v bode 4. „Dodávateľ je 
povinný“. 

Celková koncová a nemenná cena hore uvedenej revízie (služby - zákazky) je: 

               .................................. € bez DPH 

.................................. € s DPH 

Podmienkou akceptácie cenovej ponuky je uvedenie nasledujúcich údajov: 

Cenovú ponuku zasiela spoločnosť (PO alebo FO): 

 Názov: *) 
  

Sídlo:*) 
  

 IČO: *) 
  

Platca DPH: *) 
  

Meno, priezvisko  
a e-mail spracovateľa: *) 

 

Mobilný telefón: *) 
  

Súčasťou cenovej ponuky je doklad – osvedčenie o tom, že právnická osoba (fyzická osoba) je oprávnená vykonávať 

odborné prehliadky a odborné skúšky v technickej špecifikácii uvedeného predmetu zákazky. *) 

Poznámka: Ak ste platca DPH, napíšte – ÁNO, ak nie ste platca DPH, napíšte NIE 
Spracovateľ cenovej ponuky zaručuje hodnovernosť a pravdivosť všetkých uvedených údajov a je si vedomý, že uvedením 

nepravdivých údajov sa vystavuje trestnoprávnej zodpovednosti. Cenová ponuka je platná a nemenná po dobu plnenia 

predmetu zákazky.  

Vypracoval: Ing. Jaroslav Júda, samostatný odborný referent Oddelenia správy nehnuteľného majetku 

 *) povinná položka cenovej ponuky 

 

Údaje, ktoré zašle víťazný uchádzač poskytujúci predmetnú službu objednávateľovi na vybavenie povolenia k vstupu 

a vjazdu do objektu akadémie ozbrojených síl.  

Tabuľka č. 2 

 

 

................................................ 
podpis spracovateľa CP 

 

 


