
Opis predmetu zákazky 

 

Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky 

Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov (ďalej len PHP), podľa Zákona č. 

314/2001 Z.z., vyhlášky č. 719/2002 Z.z. a č. 699/2004 Z.z., dodávka príslušenstva PHP, 

náhradných dielov a materiálov. 

Kontrola a oprava požiarnych hydrantov (ďalej len PH), podľa Zákona č. 314/2001 Z.z., 

vyhlášky č. 719/2002 Z.z. a č. 699/2004 Z.z., dodávka príslušenstva PH, náhradných dielov 

a materiálov. 

Oprava, plnenie, kontrola PHP, spolu s kontrolou a opravou PH a tlakovou skúškou hadíc 

Celková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy, t.j.mzdu, 

dopravu, náhradné diely na PHP, PH, vystavenie správy o oprave a kontrole a iné náklady 

potrebné na kompletnú realizáciu zákazky. 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum 
Presná 

hodnota  

1. Celkový počet objektov v rámci 

všetkých miest plnenia  
objekt 

  
5 

 

2. Celkový počet PHP v objektoch ks 
  

64 
 

3. Z toho: práškový 2 kg ks   7  

-Práškový 6 kg Ks   49  

-Práškový 4 kg Ks   3  

-Snehový 2 kg Ks   1  

-Snehový 5 kg Ks   2  

-Vodný 9 l Ks   2  

4. Celkový počet PH v objektoch – 

typ D25, DN25, C52 
ks   24  

5. Celkový počet požiarnych hadíc 

v objektoch typ D25, DN25, C52 
ks   24  

6. Počet inštalovaných PHP podľa 

výrobcov      

-KODRETA ks   64  

      

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Zoznam požadovaných činností pri zabezpečovaní 

kontroly, opravy, inštalácie 
PHP 

- Kontrola všetkých typov PHP 
Manipulácia s prístrojom, kontrola plomby,  

tlakovej skúšky, povrchu, úplnosti, náplne 

-  Kontrola tlaku výtlačného plynu 



-  
Kontrola hadice, prúdnice (neporušenosť, 

priechodnosť, funkčnosť) 

-  
Kontrola  upevnenia držiaka na stavebnej 

konštrukcii, uchytenia, zaplombovanie 

-Vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly  

-Umiestňovanie a aktualizovanie inform. štítkov 

o vykonaní kontroly a to na vonkajšej strane 

kontrolovanej tlakovej nádoby 

 

-Vystavenie protokolov o vykonaní kontroly  

-Oprava, plnenie a tlakové skúšanie všetkých 

typov PHP 

Manipulácia s prístrojom, kontrola 

úplnosti, povrchovej úpravy 

- 

Rozobratie, vyprázdnenie, vykonanie 

hydraulickej tlakovej skúšky, vysušenie 

nádoby, prípadná oprava 

- 
Naplnenie predpísanou náplňou, zloženie, 

natlakovanie 

- 

Nalepenie štítku o oprave a štítku 

o tlakovej skúške, vystavenie správy 

o oprave, doprava 

Zoznam požadovaných činností pri zabezpečovaní 

kontroly, opravy, inštalácie 
PH 

- Kontrola všetkých typov PH 
Kontrola úplnosti, funkčnosti 

a neporušenosti PH 

- 
Kontrola úplnosti, funkčnosti 

a neporušenosti hadicového zariadenia 

- 
Kontrola kompletnosti a neporušenosti 

príslušenstva PH 

- 

Meranie hydrostatického 

a hydrodynamického pretlaku odberového 

miesta PH 

- 
Stanovenie skutočného prietoku vody 

v litroch/sek. 

- 

Vypracovanie protokolu o priebehu 

a zisteniach z vykonanej kontroly PH, 

doprava 

-umiestňovanie a aktualizovanie informačných 

štítkov o vykonaní kontroly všetkých typov PH 

tvoriacich vybavenie objektov objednávateľa a to 

na vonkajšom ochrannom obale hadicového 

zariadenia 

 

  

Osobitné požiadavky na plnenie 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane inštalácie, rozmiestnenia na mieste plnenia podľa požiadavky objednávateľa 



V cene budú zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy 

Rozpis vykonaných služieb a dokumentácie 

Názov Upresnenie 

Dodávateľ predloží platné oprávnenie vydané 

v súlade s § 14 ods. 1 písm. a  § 15 ods. 4 

zákona č. 124/2006 Z.z. 

 Predloží v ponuke 

Osoba vykonávajúca uvedené činnosti – opravy 

hasiacich prístrojov – v mene oprávneného musí 

vlastniť osvedčenie na činnosť revízneho 

technika vyhradených tlakových zariadení podľa 

§ 16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 

Predloží v ponuke 

 


