Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Kontroly, opravy a skúšky zariadení požiarnej ochrany
Predmet zákazky
Výkon kontrol, opráv a tlakových skúšok hasiacich prístrojov, výkon kontrol a opráv požiarnych
vodovodov, tlakových skúšok hydrantových hadíc a výkon preventívnej údržby a prehliadky
požiarnych uzáverov v nemocniciach UNB na obdobie 24 mesiacov.
Predmetom zákazky je priebežné poskytovanie služieb spojených s vykonávaním kontrol, opráv
a tlakových skúšok hasiacich prístrojov, kontrol a opráv požiarnych vodovodov, tlakových skúšok
hydrantových hadíc a preventívnej údržby a prehliadky požiarnych uzáverov v nemocniciach UNB
v súlade s uvedenou špecifikáciou na obdobie 24 mesiacov.
Miesto plnenia
Miestom plnenia sú Nemocnice UNB:
Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava, vrátane ubytovne
Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
ŠGN Podunajské Biskupice, Krajinská 91, 825 56 Bratislava, vrátane ubytovne
Špecifikácia predmetu zákazky
Hasiace prístroje:
- výkon kontrol hasiacich prístrojov v zmysle Vyhlášky č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti,
podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a
pojazdných hasiacich prístrojov
- výkon opráv a plnenie hasiacich prístrojov v zmysle Vyhlášky č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú
vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich
prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
- výkon tlakových skúšok hasiacich prístrojov v zmysle § 20 a § 21 Vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly
prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
- bezodplatný odvoz a ekologická likvidácia vyradených hasiacich prístrojov
- nákup nových akcieschopných hasiacich prístrojov
- v UNB sú hasiace prístroje od výrobcu: VÍTKOVICE HTB (ETS Ostrava), KODRETA, TEPOSTOP,
HASTEX & HASPR, KOVOSLUŽBA, NEURUPPIN, ALBECO, REHAS, HASPO, GLORIA, IBS, SIEL,
SANAL, Gefil S.A..
Zariadenia na dodávku vody:
- výkon kontrol zariadení na dodávku vody (vonkajšie požiarne vodovody, vnútorné požiarne vodovody,
hadicové zariadenia) a tlakových skúšok požiarnych hadíc v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z.
o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
- výkon opráv vnútorných požiarnych vodovodov a hadicových zariadení (súčasťou nie sú prípadne
nutné stavebné a vodoinštalačné práce) vrátane odvozu vyradených (demontovaných) vodovodných
komponentov
Požiarne dvere:
- výkon preventívnej údržby a prehliadky požiarnych dverí v zmysle § 9 Vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.
z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly
požiarneho uzáveru
- v UNB sú požiarne dvere od výrobcov: Kronodor, Porta, Pyrobatys, Masonita CZ Jihlava, Turany,
Vektor družstvo (po 2 rokoch)
Požiarne klapky
- výkon preventívnej údržby a prehliadky požiarnych klapiek v zmysle § 9 Vyhlášky MV SR č. 478/2008
Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly
požiarneho uzáveru
- požiarne dvere od výrobcov: MANDIK GROUP, IMOS-Systemail, s.r.o
Evidencia požiarnych zariadení
- spracovanie evidencie všetkých požiarnych zariadení (s minimálne požadovaným rozsahom údajov názov výrobcu, typ, výrobné číslo, rok výroby, umiestnenie hasiaceho prístroja; ev. číslo a

-

umiestnenie zariadení na dodávku vody; názov výrobcu, typ, výrobné číslo požiarneho uzáveru) s
uvedením posledného termínu vykonania kontroly a tlakovej skúšky hasiacich prístrojov a zariadení
na dodávku vody a s uvedením posledného termínu vykonania preventívnej údržby a prehliadky
požiarnych uzáverov v termíne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
viesť evidenciu všetkých požiarnych zariadení objednávateľa (hasiace prístroje, zariadenia na
dodávku vody, požiarne uzávery) aj s termínmi posledných kontrol, tlakových skúšok a preventívnej
prehliadky alebo údržby, vrátane nascanovaných záznamov z kontrol a hasiacich prístrojov
a zariadení na dodávku vody, do ktorej má verejný obstarávateľ zabezpečený online prístup
prostredníctvom portálu – webovej aplikácie uchádzača. Tieto evidencie požaduje verejný
obstarávateľ viesť v aktuálnom čase a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

Služby budú poskytované v rozsahu všeobecných záväzných právnych predpisov pre oblasť ochrany
pred požiarmi a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa za predpokladu dodržania lehôt stanovených
legislatívnymi predpismi.
Výsledkom každej vykonanej skúšky/kontroly/preventívnej prehliadky a údržby musí byť vyhotovený
písomný doklad/protokol/zápis.
Cena za opravu hasiaceho prístroja alebo vnútorného požiarneho vodovodu musí zahŕňať všetky
súvisiace náklady ako sú spotrebný materiál, práca technika, cestovné náklady a pod.,
Opravu prenosného hasiace prístroja je možné vykonať aj formou výmeny hasiaceho prístroja za
ekvivalentný prenosný hasiaci prístroj s rovnakou náplňou, rovnakým množstvom náplne, minimálne
rovnakým rokom výroby a od niektorého z výrobcov: VÍTKOVICE HTB (ETS Ostrava), KODRETA,
TEPOSTOP, HASTEX & HASPR, KOVOSLUŽBA, NEURUPPIN, ALBECO, REHAS, HASPO, GLORIA ,
IBS, SIEL, SANAL.
Požadujeme dodržať 12 mesačnú lehotu pre výkon kontrol hasiacich prístrojov, zariadení na dodávku
vody a požiarnych uzáverov a 60 mesačnú lehotu pre výkon tlakových skúšok hasiacich prístrojov, od
poslednej kontroly/tlakovej skúšky.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto špecifikácie pre vyhotovenie cenovej ponuky je formulár (formát excel) :
ŠPECIFIKÁCIA A CENA PREDMETU ZÁKAZKY
Kontroly, opravy a skúšky zariadení požiarnej ochrany.

