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Výzva na predkladanie ponúk 
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“) 
 
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 
Názov organizácie:                        Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
Adresa organizácie: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
IČO:                               42337402 
Zastúpená: Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka 
Krajina:                         Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie: http://www.nppc.sk 
 
Kontaktná osoba:  Mgr. Lucia Švecová 
Telefón:  +421  901785457 
E-mail:                             lucia.svecova@nppc.sk 
 
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy na 
predkladanie ponúk (ďalej len ,,Výzva“). 
 
II. OPIS 
Názov zákazky: Elektrická požiarna signalizácia 
Druh zákazky:  Tovar 
Hlavné miesto plnenia:  VÚP Modra, Kostolná 7, Modra 
 
 
NUTS kód:  SK01 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
 
31625200-5 - Požiarne poplašné systémy 
35111000-5 - Protipožiarne zariadenia 
34942000-2 - Signalizačné zariadenia 
 
Stručný opis zákazky: 
 
Predmetom zákazky je zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie k vyhodnoteniu a signalizácii 
poplachového signálu pri vzniku požiaru v administratívnej budove v rozsahu podľa Výkazu výmer, 
ktorý tvorí prílohu č. 2. tejto Výzvy. Súčasťou predmetu zákazky je aj:  

 Inžinierska činnosť,  príprava, technický dozor; 

 Skúšobná prevádzka; 

 Dopravné náklady; 

 Pridružené výkony; 

 Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky; 

 Prvá odborná prehliadka a skúška; 

 Projekt skutočného vyhotovenia. 

 
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak 
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo 
výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní, v súlade s § 42 ods. 3 a 9 zákona 
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o verejnom obstarávaní, nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom 
technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie 
bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej 
značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V prípade 
predloženia ekvivalentného tovaru, uchádzač na to v ponuke upozorní a uvedie technickú špecifikáciu 
tovaru, ktorý je ekvivalentom tovaru, požadovaného verejným obstarávateľom. 
 
V súlade s § 42 ods. 3  a 9 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uvádza, že ak sa v opise 
predmetu zákazky a v špecifikácii požadovaného tovaru nachádzajú technické požiadavky, určujúce 
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť 
aj ekvivalentný tovar, pri dodržaní technických požiadaviek verejného obstarávateľa, bude slúžiť 
rovnakému účelu. Uchádzač pri predložení ekvivalentného tovaru, na to v ponuke upozorní a uvedie 
technickú špecifikáciu tovaru, ktorý je ekvivalentom tovaru, požadovaného verejným obstarávateľom. 
 
III. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
IV. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzatvorenie Kúpnej 
zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, na predmet zákazky definovaný 
v bode II. tejto Výzvy, uzavretej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a zákona o verejnom obstarávaní. 
 
V. MIESTO, TERMÍN A PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY/OBJEDNÁVKY 
a) Miesto: VÚP Modra, Kostolná 7, Modra 
b) Termín: do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy 
 
VI. OBHLIADKA 
Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky nie je potrebná. Záujemca sa jej však môže zúčastniť, aby 
vedel dôkladne vypracovať cenovú ponuku. 
 
Pre účely dohodnutia termínu obhliadky kontaktujte: 
Kontaktnou osobou pre účely obhliadky je p. Ing. Hotový: +421 905 923 370 
 
VII. VARIANTNÉ RIEŠENIE 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
VIII. CENA   
a) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

 sadzba DPH a výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH; 
b) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom. Na skutočnosť, 

že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 
c) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto Výzvy cenu celkovú a 

nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s plnením celého predmetu zákazky. 
 

IX. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov. 
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X. PREDLOŽENIE PONUKY/LEHOTA A MIESTO 
Uchádzač predloží ponuku, v súlade s bodom XI. tejto Výzvy: 
a) elektronicky na emailovú adresu lucia.svecova@nppc.sk, alebo  
b) prostredníctvom pošty či iného doručovateľa na adresu sídla verejného obstarávateľa, alebo  
c) osobne do podateľne na adresu sídla verejného obstarávateľa, 
 
v lehote na predkladanie ponúk:  
Dátum: 19.09.2019 
Čas: 13:00 hod. 
 
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, je 
rozhodujúci termín fyzického doručenia ponuky na adresu sídla verejného obstarávateľa. Ponuka, tiež 
doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom 
jazyku. 
 
XI. PODMIENKY ÚČASTI/OBSAH PONUKY 
Uchádzač predloží: 
a) vyplnený ,,Návrh na plnenie súťažných kritérií“ v zmysle Prílohy č. 1 tejto Výzvy, v súlade s opisom 

a požiadavkami uvedenými v opise predmetu zákazky; 
b) Doklad o oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky – Výpis z OR/Živnostenský List/Zápis 

v zozname hospodárskych subjektov alebo ekvivalent – postačí fotokópia, príp. odkaz na miesto 
zverejnenia príslušného dokladu; 

c) Vyplnenú Prílohu č. 3 Výzvy návrh Kúpnej zmluvy - riadne vyplnený o identifikačné údaje 
uchádzača, údaje týkajúce sa ceny, kontaktných osôb a i.. 
  

XII. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK/PRAVIDLÁ UPLATNENIA KRITÉRIA 
Najnižšia cena v EUR vrátane DPH. 
 
Pravidlá na uplatnenie kritéria/kritérií:  
Za úspešnú ponuku bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v 
EUR vrátane DPH. 
 
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 
obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah/ktorému verejný 
obstarávateľ zašle objednávku.  
 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk s 
informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade 
neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a 
doručením ponuky. 
 
XIII. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s § 6 zákona o verejnom  obstará
vaní, ako priemer cien predložených cenových ponúk bez DPH, vo výške 22.919,59 € bez DPH. 
 
XIV. ZRUŠENIE ZÁKAZKY 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo neuzatvoriť 
zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné 
obstarávanie a v prípade, ak cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky. 
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XV. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY 
Dátum vyhotovenia: 16.09.2019 
 
Vypracoval: Mgr. Lucia Švecová 
 
Prílohy:  
Príloha 1 Návrh na plnenie súťažných kritérií 
Príloha 2 Výkaz výmer (osobitná príloha v xls. formáte) 
Príloha 3 Kúpna zmluva 



 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  |  Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky  
IČO: 42337402 | tel.: +421 37 6546 122  |  www.nppc.sk  |  nppc@nppc.sk 

 Príloha č. 1:  
 

Návrh na plnenie súťažných kritérií 
 
 
Predmet zákazky: 
Elektrická požiarna signalizácia  
 
Verejný obstarávateľ: 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
 
 

Predmet zákazky 
 

Merná 
jednotka 

Celková cena bez DPH 

Elektrická požiarna signalizácia  
 

komplet  

Celková cena spolu za celý predmet zákazky v EUR bez DPH:  

Suma DPH:  

Celková cena spolu za celý predmet zákazky v EUR s DPH:  

 
Ponuku predkladá: ................................................................................................ 
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Príloha č. 2: 
 

Výkaz výmer (osobitná príloha v xls. formáte) 
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Príloha č. 3: 
Kúpna zmluva č. ......... 

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

medzi zmluvnými stranami označenými ako: 
 

Čl. I Zmluvné strany 
 

Kupujúci: 
Názov:  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
Sídlo:  Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
Zastúpený:    Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka 
IČO:  42337402 
DIČ:  2023975107 
IČ DPH:  SK2023975107  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN:  SK81 8180 0000 0070 0049 8226 
(ďalej aj ako „Kupujúci“) 

a 
 
Predávajúci: 
Názov: 
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Zastúpený:  
Banka: 
Bankový účet: 
 
(ďalej aj len ako „Predávajúci”) 
 
(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) 
 

Článok I 
Preambula 

 
1) Verejný obstarávateľ vyhlásil dňa 16.09.2019 zákazku s nízkou hodnotou „Elektrická požiarna 

signalizácia“, v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). 

 
Článok II 

Predmet zmluvy 
 

1) Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť pre kupujúceho elektrickú požiarnu signalizáciu k 
vyhodnoteniu a signalizácii poplachového signálu pri vzniku požiaru v administratívnej budove 
kupujúceho, a to v rozsahu podľa Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1. tejto zmluvy (ďalej len 
„predmet zmluvy alebo tovar") a kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť 
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 
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2) Súčasťou predmetu zmluvy okrem dodávky tovaru je aj: 

 Inžinierska činnosť,  príprava, technický dozor; 

 Skúšobná prevádzka; 

 Dopravné náklady; 

 Pridružené výkony; 

 Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky; 

 Prvá odborná prehliadka a skúška; 

 Projekt skutočného vyhotovenia. 
 

3) Pre účely tejto zmluvy sa dodaním predmetu zmluvy rozumie dodanie tovaru a zabezpečenie 
všetkých k tomu prislúchajúcich služieb a prác podľa bodu 2 tohto článku, a  to v mieste dodania 
predmetu zmluvy, ktorým je pracovisko kupujúceho VÚP Modra, Kostolná 7, Modra, v rozsahu 
podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 
 

4) Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodanie tovaru a všetkých k tomu prislúchajúcich služieb 
a prác podľa bodu 2 tohto článku, v rozsahu Prílohy č. 1 tejto zmluvy, v dohodnutej lehote, v 
požadovanom množstve a kvalite.  

 
Článok III 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

1) Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z.  
o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR  
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na kúpnej 
cene za tovar vo výške ................ EUR bez DPH; ....................DPH; ................... EUR 
s DPH/celkom. Celková špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  
 

2) Dohodnutá cena zahrňuje všetky poplatky a dane súvisiace s dodaním predmetu zmluvy, 
špecifikovaného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, vrátane dodávky tovaru do miesta určenia, 
uskutočnenia prác a súvisiacich činností, a vypracovania projektu skutočného vyhotovenia 
v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

 
3) V prípade Predávajúceho, ktorý je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), bude DPH fakturovaná 

Predávajúcim podľa daňových a účtovných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
Povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú záväzné v plnom rozsahu pre obidve zmluvné 
strany. 

 
4) Kúpna cena je splatná na základe faktúry, ktorú sa Predávajúci zaväzuje vystaviť a doručiť 

Kupujúcemu do 15 dní odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy Kupujúcim. 
 

5) Faktúra je splatná na účet predávajúceho do 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. 
 
6) Ak faktúra nebude obsahovať touto Zmluvou alebo zákonom stanovené náležitosti alebo prílohy 

alebo v nej nebudú správne uvedené nevyhnutné údaje, je Kupujúci oprávnený vrátiť ju 
Predávajúcemu a Predávajúci je povinný ju opraviť, resp. vystaviť novú faktúru, pričom jej 
splatnosť sa počíta odo dňa doručenia opravenej, resp. novej faktúry Kupujúcemu. 
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Článok IV  
Dodanie  predmetu zmluvy 

 
1) Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v termíne do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy. 
 

2) Predávajúci splní záväzok dodať predmet zmluvy po odskúšaní základných funkcií predmetu 
zmluvy povereným zástupcom kupujúceho, ktorý potvrdí prevzatie predmetu dodávky na 
dodacom liste predávajúceho. Kupujúci je oprávnený nepotvrdiť dodací list v prípade, ak predmet 
zmluvy nebol dodaný riadne a bez vád. 

 
3) Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť pre predávajúceho podmienky pre dodávku, inštaláciu a 

sprevádzkovanie predmetu zmluvy. V rámci tejto povinnosti kupujúci zabezpečí vstup pre 
pracovníkov predávajúceho na miesto plnenia, kde sa má predmet zmluvy dodať. 

 
4) Kupujúci má právo kontrolovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru ako aj ostatných súvisiach 

služieb a prác. V prípade, že kupujúci zistí nedostatky, resp. rozpor s vopred dohodnutými 
požiadavkami, je oprávnený požiadať predávajúceho o ich odstránenie. Predávajúci sa zaväzuje v 
prípade opodstatnenosti požiadavky kupujúceho tieto nedostatky bezodkladne a bezplatne 
odstrániť.  
 

5) Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho zaplatením  kúpnej ceny v plnom 
rozsahu. 

 
6) Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím 

predmetu kúpy na dohodnutom mieste plnenia a podpisom dodacieho listu. 
 

Článok V 
Miesto dodania predmetu zmluvy 

 
1) Miestom dodania predmetu zmluvy je organizačný útvar kupujúceho – VÚP Modra, Kostolná 7, 

Modra.  
  

Článok VI 
Zodpovednosť za vady, záruka 

 
1) Predávajúci poskytuje kupujúcemu na predmet zmluvy záruku v trvaní  24 mesiacov  odo dňa 

podpísania dodacieho listu kupujúcim. 
 

2) Kupujúci je povinný nahlásiť vady predmetu zmluvy predávajúcemu písomne, e- mailom na adresu 
................... alebo telefonicky na tel. číslo ..........................bezodkladne po ich zistení. V oznámení 
uvedie, ako sa vady prejavujú. 
 

3) Predávajúci sa zaväzuje reklamované vady odstrániť u kupujúceho do 2 pracovných dní odo dňa 
ich  oznámenia. 
 

4) Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdania má a počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
stanovené touto zmluvou, technickými parametrami a príslušnými právnymi predpismi. 
 

5) Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru podľa § 429 a nasl. a zodpovedá za vady tovaru podľa 
§ 422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.  
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Článok VII 

Zmluvné sankcie  
 
1) V prípade, že predávajúci nedodá tovar v požadovanom množstve, kvalite a v dohodnutej lehote, 

kupujúci je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny predmetu 
zmluvy, za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho 
na náhradu škody.  
 

2) V prípade omeškania kupujúceho s úhradou platby za dodaný tovar, predávajúci je oprávnený 
požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej fakturovanej čiastky, za 
každý deň omeškania.  

 
Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 
 
1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. Kupujúci týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v 
Centrálnom registri zmlúv v plnom jej rozsahu.  

 
2) Účastníci zmluvy na účely tejto zmluvy určujú kontaktné osoby, zodpovedné za vecnú a odbornú 

komunikáciu, v súvislosti s touto zmluvou takto: 
za Predávajúceho: 
meno: ..................................... 
tel.: ..................................... 
e-mail: ..................................... 
 
za Kupujúceho: 

        meno: Ing. Hotový: 
tel.: +421 905 923 370 
e-mail: andrej.hotovy@nppc.sk 

 
3) Táto zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, 

formou číslovaného písomného dodatku, podpísaného obidvomi účastníkmi zmluvy.  
 
4) Právne vzťahy oboch strán, neupravené touto dohodou, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.  
 
5) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží dve vyhotovenia a 

predávajúci dve vyhotovenia. 
 
6) Ak zanikne jedna zo strán, prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto zmluvy na jej právneho 

nástupcu. 
 
7) Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním 

súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.  
 
8) Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1:  Výkaz výmer 
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Za Kupujúceho:     Za Predávajúceho: 
 
 
V ...................... dňa ..............................  V ..................dňa.................................... 
 
 
 
 
 
...............................................................  ............................................................... 
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Príloha č. 1:  Výkaz výmer 
 

Objekt:  VÚP Modra, Kostolna 7, Modra Vypracoval:   

Profesia :   Elektrická požiarna signalizácia Dátum:   

Investor: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  
Stupeň 
dôvernosti: 

Chránené 

          

P.Č. Produkt PN MJ MN 
Cena za 

kus/m (€) 
Montáž 
za kus 

Materiál 
spolu (€) 

Montáž 
spolu 

Spolu 
materiál + 

práce 

1 Požiarna ústredňa IQ8ControlM 808004 ks 1,00         0,00 

2 Čelní ovládací panel  pro ústřednu 786016 ks 1,00         0,00 

3 neutrálny čelný panel ústredne 786100 ks 1,00         0,00 

4 Periferní modul IQ8ControlC/M rozhr. pro OPPO a 1 MM 
pozice 

772477 ks 1,00         0,00 

5 Mikromodulová karta 772476 ks 1,00         0,00 

6 MM analogring esserbus 127 prvkú / 127 skupin 784382.d0 ks 2,00         0,00 

7 Akumulátor 12 V / 24 Ah VdS 18006 ks 2,00         0,00 

8 esserbus® -Alarmierungskoppler 808623 ks 2,00         0,00 

9 esserbus®-Koppler 12 Relais (8bit) 808610.10 ks 1,00         0,00 

10 esserbus®-Koppler Gehäuse aP grau 788600 ks 3,00         0,00 

11 Komunikátor EPS - OT   ks 3,00         0,00 

12 Kovová kopplerová skriňa Rittal EB 1556.500 ks 1,00         0,00 

13 Siréna nezálohovaná červená   ks 10,00         0,00 

14 pomocný napájací zdroj 24V/5A 960004.10 ks 1,00         0,00 

15 Akumulátor 12V DC / 24Ah 765751 ks 2,00         0,00 

16 Optický dymový hlásič PAM, série IQ8Quad - VdS G 204060 802371 ks 8,00         0,00 
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17 Kombinovaný OT hlásič PAM, IQ8Quad - VdS G    ks 63,00         0,00 

18 Termodiferenciálny TD hlásič PAM, IQ8Quad - VdS G    ks 3,00         0,00 

19 Sokl hlásiče v základní verzi 805590 ks 74,00         0,00 

20 elektronika tlačidla IQ8 804905 ks 15,00         0,00 

21 skrinka tlačidla IQ8 červená 704900 ks 15,00         0,00 

22 Beschriftungsfeld für IQ8Quad Meldersockel 805576 ks 15,00         0,00 

23 Skrina pre pripojenie ovládaných a monitorovaných 
zariadení, šedá 

788600 ks 2,00         0,00 

24 Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8  FE180/E30 A24SE801 m 966,00         0,00 

25 Kábel JE-H(St)H 2x2x0,8  FE180/E30 A24SE802 m 750,00         0,00 

26 Kábel 1-CHKE-V 2x1,5 A12MZ205 m 430,00         0,00 

27 Rurka pevna 320 N HF 1520HF KA m 700,00         0,00 

28 Koleno HF 320 N 4120HF KB ks 244,00         0,00 

29 Príchytka TYP OMEGA 5220 AL ks 699,00         0,00 

30 Hmoždinka zatláčacia bezhalogénová, DSD 35 , far. svetlo 
šeda 

unv_082226 ks 
750,00 

    
    0,00 

31 Set X-GHP 18 MX + GC 21 (nastreľovacie klince) 00226931 ks 2 450,00         0,00 

32 Jednoduchá trub. příchytka X-FB 8 MX 00286798 ks 2 450,00         0,00 

33 značenie trasy vedenia 220 26-1661 m 1 644,00         0,00 

34 otvor v tehlovej stene do hrúbky 30 cm 460 68-0022 ks 15,00         0,00 

35 protipožiarna upchávka stenou/stropom maltou HILTI CP 
636 1ks=20kg 

  ks 1,00         0,00 

36 protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTY CFS-F 
FX 1ks=325ml 

  ks 3,00         0,00 

37 Plošina nožnicová eLektrická 16-18 m - prenájom RAM 733125 kompl 1,00         0,00 

38 Doprava plošiny   ks 1,00         0,00 

39 Inžinierska činnosť,  priprava, technický dozor   prípad 1,00         0,00 

40 Skúšobná prevádzka    prípad 1,00         0,00 

41 Dopravné náklady   prípad 1,00         0,00 
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42 Pridružené výkony   prípad 1,00         0,00 

43 Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej 
prevádzky 

  prípad 
1,00 

    
    0,00 

44 Prvá odborná prehliadka a skúška    prípad 1,00         0,00 

45 Projekt skutočného vyhotovenia   prípad 1,00         0,00 

  Spolu               0,00 

 


