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Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku 1, 945 01  Komárno 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o  

zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Mesto Komárno 
IČO:   00306525 
DIČ:   2021035731 
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 
Štatutárny zástupca: Mgr. Béla Keszegh. primátor mesta 
Zadávateľ zákazky: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 b), zákona  
  č. 343/2015 Z.z. – obec 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://komarno.sk/   
 
 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Meno:   Mgr. Agneša Zsitvová 
Telefón:   035/ 28 51 263  
E-mail:   agnesa.zsitvova@komarno.sk  
 
Kontaktná osoba vo veciach technických: 

 
Meno:   Fíger Jozef 
Telefón:   035/2851 525, 0911 053 931 
E-mail:   obrana@komarno.sk 
   

 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, ako aj 
predkladanie ponúk uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom informačného 
systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len „IS EVO“) na adrese: 
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html . E-mailová adresa slúži len na 
kontaktovanie v prípade výpadku systému IS EVO. 
 

 
2. Názov a predmet zákazky: 

 
Názov zákazky:  „Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia Dobrovoľného 

hasičského zboru mesta Komárno 2022“ 
 
Druh zákazky: § 117 ods. 1  - zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom   č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

   35000000-4 Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie
   35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie  

    

    Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená Objednávka. 
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3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia 
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno.  

Presný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 3 – Špecifikácia -  tejto výzvy 
na predkladanie cenovej ponuky. 

Pred zadaním objednávky bude verejný obstarávateľ žiadať osobné stretnutie za 
účelom prejednania predmetu zákazky (upresnenie veľkosti zásahových odevov, obuvi,...), 
prípadne bude žiadať dodanie vzoriek požadovaného tovaru v termíne, ktorý bude 
telefonicky alebo elektronicky dohodnutý s víťazným uchádzačom. 

Záručná doba: 24 mesiacov 
 
Predmet zákazky bude dodaný jednorázovo. Požaduje sa fakturácia skutočne 

dodaného množstva tovaru na základe objednávky a dodacieho listu 
 

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na 
konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, výrobný postup, patent alebo typ, umožňuje 
sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych 
parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka. Objednávateľ bude 
akceptovať ako ekvivalentný tovar alebo služba s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – 
parametrami ako požadovaný výrobok alebo služba.   

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

- predpokladaná hodnota zákazky              2.633,33 € bez DPH 
 
 
5. Komplexnosť zákazky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je to požadované v tejto 
Výzve. Ponuka predložená na časť predmetu zákazky nebude akceptovaná, bude sa na ňu 
prihliadať ako na ponuku, ktorá nespĺňa predmet zákazky. 

 

6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 

 
 Predmet zákazky žiadame dodať najneskôr do  30 dní od vystavenia objednávky. 
 
 
7. Variantné riešenie: 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude predložené 
variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby 
nebolo predložené. 

 
8. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

  Predmet zákazky  bude financovaný z dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR a z vlastných zdrojov  

 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. 

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe Objednávky 
a predloženej faktúry dodávateľa. 
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9. Možnosť predloženia ponuky: 

 Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v súlade s opisom 
a špecifikáciou.  

 Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako cena 
maximálna, pevná, konečná, vrátane dopravy a všetkých nákladov. 

 Uchádzač vo svojej ponuke ocení tabuľky v prílohe č. 2 tejto výzvy. Verejný 
obstarávateľ bude akceptovať aj vlastnú cenovú ponuku uchádzača. 

 Nedodržanie požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky môže byť dôvodom na 
vylúčenie ponuky z procesu verejného obstarávania.        

 Cena musí byť stanovená v €. 

 Ak je  uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 
bez DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH. 

 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke! 

 Navrhované zmluvné ceny uvádzané v ponuke musia byť stanovené v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

 

10. Komunikácia , vysvetľovanie a predkladanie cenovej ponuky: 

 
 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa 
uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených 
v ponuke.  
  
 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje komunikáciu v elektronickej 
podobe, ktorá sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického 
verejného obstarávania ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „IS EVO“) 
dostupného na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html, ktorý 
prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie. 
  
 Pre získanie informácií o zákazke, pre sťahovanie, vytváranie a odosielanie 
dokumentov je potrebné používať profil verejného obstarávateľa zriadený na webovom sídle 
Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4284  
a IS EVO. 
 

Pre záujemcov/uchádzačov je potrebné registrovať sa v IS EVO. Postup 
záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača a vo 
videonávodoch, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke Základné 
odporúčania pre záujemcov/uchádzačov, a nájdete na adrese: 
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html  
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/3128/EVO_zakladne_odporucania_pre_z_u  . 
 

Uchádzač predkladá ponuku elektronickou formou prostredníctvom IS EVO v súlade 
s § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v lehote na predkladanie ponúk podľa 
požiadaviek uvedených v tejto výzve. V prípade predloženia listinnej formy ponuky, 
uchádzač nesplní podmienky predloženia ponuky, pokiaľ ide o komunikačný formát 
a určený spôsob, a bude vylúčený. 
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V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa 
systému EVO  alebo v prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky 
požiadať o pomoc s prácou v systéme IS EVO na e-mailovej adrese: 
eplatforma@vlada.gov.sk alebo na tel. čísle +421 2 209 25 100.  
 

Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca/uchádzač vo svojich 
správach uvedie nasledovné údaje:  
- obchodné meno,  
- sídlo/miesto podnikania,  
- identifikačné číslo (IČO),  
- korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta podnikania),  
- meno a priezvisko kontaktnej osoby,  
- e-mailovú adresu kontaktnej osoby,  
- telefónne číslo kontaktnej osoby.   
 
 Verejný obstarávateľ pri komunikácii elektronicky prostredníctvom IS EVO uvádza, že 
moment odoslanie dokumentu sa považuje za moment jeho doručenia adresátovi. 
 

Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa 
odoslania/doručenia správy. Pod pojmom „doručenie“ sa myslí, kedy bola správa doručená 
záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie, kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal, tzn. že za 
deň doručenia informácie sa považuje deň odoslania informácie.  
 
 
11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

 
 V prípade potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na 
preukázanie splnenia podmienok účasti môže ktorýkoľvek zo záujemcov/uchádzačov 
požiadať o ich vysvetlenie podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Vysvetľovanie, 
kladenie otázok a poskytovanie odpovedí sa bude realizovať prostredníctvom IS EVO 
v zmysle inštrukcií k systému. 
 
 Za včas doručenú požiadavku záujemcu/uchádzača o vysvetlenie sa považuje 
požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ 
zabezpečil doručenie vysvetlení, najneskôr tri (3) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk, všetko pre účely zabezpečenia základných princípov verejného obstarávania – 
transparentnosti a nediskriminácie a za podpory riadnej hospodárskej súťaže. 
 
 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie 
splnenia podmienok účasti záujemca/uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho 
význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný 
predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 
 
 Verejný obstarávateľ oznámi doplnenie súčasne všetkých zaregistrovaným záujemcom 
najneskôr dva (2) pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. O doplnení 
súťažných podkladov budú všetci zaregistrovaní záujemcovia upozornení notifikačným 
emailom IS EVO. 
 
 Verejný obstarávateľ môže vykonať zmeny v dokumentoch potrebných na 
vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. V prípade, že ide 
o podstatnú zmenu týchto dokumentov verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na 
predkladanie ponúk. 
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12. Podmienky účasti uchádzačov: 

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre zákazku:  
 
 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť 

oprávnený dodať požadovaný tovar, ktorý je predmetom zákazky, 

 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že uchádzač nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ si skutočnosti k splneniu podmienok účasti vie overiť z verejne 
dostupných zdrojov. 

 

13. Náklady na ponuku: 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

 
  
14. Obsah cenovej ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať: 

 základné údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto 
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, 
kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu (príloha č. 1), 

 návrh na plnenie kritérií - ponúknutú cenu na celý predmet zákazky, pričom kritériom 
na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH, v súlade s opisom a špecifikáciou 
predmetu zákazky  (príloha č. 2), 

 čestné prehlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
(príloha č. 4) podpísané oprávnenou osobou uchádzača, 

 vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže (príloha č. 5) podpísané oprávnenou 
osobou uchádzača, 

 čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ - (príloha č. 6) podpísané oprávnenou osobou 
uchádzača. 

 

Ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. Ak je doklad 
alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom 
do štátneho jazyka (to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku). 

Dokumenty cenovej ponuky musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača alebo skupinu uchádzačov na základe plnej 
moci. 

Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené 
v elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom IS EVO predkladajú vo forme 
oskenovaných originálov. 

Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené 
v elektronickej forme sa prostredníctvom IS EVO predkladajú v pôvodnej elektronickej 
podobe.  
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15. Označenie ponuky 

 Heslo súťaže:  
 

„Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia Dobrovoľného hasičského zboru 
mesta Komárno 2022“ 

 
   
16. Spôsob predkladania ponuky: 

 Ponuka sa predkladá v elektronickej forme prostredníctvom systému IS EVO, 
verzia 18.0. 

 Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na 
predloženie ponuky. 

 Ponuka musí byť odoslaná pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk. Pre posúdenie 
lehoty na predloženie ponuky je rozhodujúci serverový čas v čase odoslania ponuky. 

 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi predložiť ponuku v dostatočnom 
časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.  

 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je 
informačným systémom EVO verejnému obstarávateľovi sprístupnená. 

  

17. Lehota na predkladania ponúk: 

 do  04. júla 2022 do 09.00 hod.  

 

18. Otváranie ponúk: 

 Otváranie ponúk je neverejné. Uskutoční sa dňa 04. júla 2022 o 09:15 hod. v sídle 
verejného obstarávateľa. Pod otváraním ponúk sa pri elektronicky predloženej ponuke 
rozumie jej sprístupnenie v IS EVO.  

 Po sprístupnení ponúk sa vykonajú všetky úkony podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení ponúk, podaní žiadostí o vysvetlenie 
a doplnenie, doplnení a vysvetlení ponúk uchádzačom, resp. vylúčenie ponúk, ktoré 
nespĺňajú verejným obstarávateľom určené podmienky.  

 V prípade, že komisia po otvorení ponuky požiada uchádzača o vysvetlenie, 
uchádzač o tom dostane informáciu e-mailom a tiež do svojej schránky správ na Portáli 
UVO. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje 
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

 

 

19. Lehota viazanosti ponúk: 

 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej 
verejným obstarávateľom, t. j do 31. augusta 2022. 
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20. Kritériá a hodnotenie ponúk:  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet 
zákazky. 

 Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu v EUR s DPH za celý 
predmet zákazky a splní všetky požiadavky uvedené v opise a v špecifikácii predmetu 
zákazky. 

 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky podľa tejto výzvy na 
predkladanie cenovej ponuky bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi 
bude písomne alebo elektronicky oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia.  

 
21. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom IS EVO. 

 

22. Použitie elektronickej aukcie:  

 NIE – verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu. 
 
 

23. Doplňujúce informácie:  

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky 
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie zrušiť v prípade ak: 

 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
v tejto výzve, 

 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 

     - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní. 

  Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu 
obstarávania,   verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania 
ďalšieho uchádzača  v poradí. 

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre vereného obstarávateľa 
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.   

 

 

V Komárne, 22. júna  2022                                                   
 
                                                                                                Ing. Attila Kulcsár Szabó 

                                                                                               vedúci Odboru rozvoja 
                                                                             a životného prostredia 
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Prílohy: 
Príloha č. 1  Identifikačné údaje uchádzača 
Príloha č. 2  Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
Príloha č. 3  Špecifikácia predmetu zákazky  
Príloha č. 4  Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 
Príloha č. 5  Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže 
Príloha č. 6  Čestné vyhlásenie – Konflikt záujmov 
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Príloha č. 1  Identifikačné údaje uchádzača 
Príloha č. 2  Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
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Príloha č. 3  Špecifikácia predmetu zákazky 
 

1. Zásahová prilba Kalisz Vulkan zlatý štít, fotoluminiscenčná +  okuliare CV 
102 M: 

prilba je určená ako ochranný prostriedok pre hasičov zasahujúcich pri požiaroch 

predovšetkým v uzavretých priestoroch a vďaka unikátnemu vystlaniu je vhodná aj pre dlhé a 

namáhavé zásahy na otvorenom priestranstve 

 prilba je vyrobená technológiou vstrekolisovania a zodpovedá v plnom 

rozsahu norme EN443: 2008 a nariadenie 89/686/EWG, ďalej EN166: 2001, 

EN14458: 2004, EN171: 2002, 

 prilba je určená ako ochranný prostriedok pre hasičov zasahujúcich pri 

požiaroch predovšetkým v uzavretých priestoroch a vďaka unikátnemu 

vystlaniu je vhodná aj pre dlhé a namáhavé zásahy na otvorenom 

priestranstve, 

 prilba spĺňa tie najnáročnejšie kritériá, ktoré vyžadujú normy, je ľahká, 

perfektne sedí na hlave, samozrejmosťou je uchytenie celotvárovej masky 

dýchacieho prístroja pomocou Kandahárov, 

 škrupina prilby je vyrobená zo samozhášavého polyamidu PA6.6 doplneného 

o sklené vlákno, vďaka ktorému je prilba vysoko odolná voči mechanickému a 

tepelnému poškodeniu, 

 vnútorná časť prilby je vyrobená z polyuretánovej vystélky, všetky kotviace - 

textilné prvky sú vyrobené z materiálu Nomex ® a z prírodnej, chemicky 

neupravované kože, 

 prilba má unikátne nastavenie hĺbky vnútornej časti prilby, takže ju na hlavu 

prispôsobí naozaj každý tak, aby sedela perfektne na hlave, 

 celotvárový štít možno použiť aj v prípade použitia celotvárovej masky 

dýchacieho prístroja, 

 nastaviteľná veľkosť obvodu hlavy pomocou aretačného šróbu od 54 do 62 

cm, 

 celotvárový štít: voliteľne číry alebo pozlátený, jednoducho vymeniteľný, 

odolný voči oroseniu a chemikáliám, odolnosť voči prederaveniu, vyrobené z 

polykarbonátu, sila 2,5 mm, 

 okuliare pre technické zásahy: prilba je vybavený ochrannými okuliarmi pre 

technické zásahy, ktoré možno požiť nezávisle na celotvárovom štíte, 

vyrobené z polykarbonátu, sila 2,5 mm, 

 zátylník: FR bavlna - nehorľavá bavlna, 
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 farebné prevedenia: žltozelená, (všetky s fotoluminiscenčnými prvkami), 

fotoluminescenčná zelená, 

 váha: 1570 g 

2. Zásahová obuv v kvalite Lukov 7108 s memsbránou YUMA 

 Zvršok:  

  Lícová hovädzia useň s hydrofóbnou úpravou 
  PU ochrana špice proti mechanickému poškodeniu zvršku 
 V oblasti prstov oceľová kaplnka 
 Rýchloupínacie zips 

 Podošva:  

 Kaučuková podošva FORNAX 
 Oceľová planžeta proti prierazu 
 Antistatická 
 Protišmyková 
 Odolná proti olejom, kyselinám a PHM 
 Tepelná odolnosť 300 ° C 

 Vyberateľná stielka:  

 VILDONA Drysole 140CLF 
 Antistatická 
 Odolná proti oderu za sucha aj za mokra 

 Podšívka: 

 vodeodolná a priedušná membrána YUMA-LUKOV 7108 
 Normy: obuv je certifikovaná podľa normy EN 15090:2012 a je 

antistatická . 

 Veľkosť:    42 

 

24. Hasičská kukla NOMEX DEVA COMFORT: 

Všeobecné požiadavky 

Ochranná kukla ako odevná súčasť musí poskytovať ochranu hlavy a krku hasiča, 

predovšetkým však oblastí, ktoré nie sú dôkladne prekryté ochranných odevom, dýchacím 

prístrojom a prilbou. 

  

Kukla podľa tohto popisu musí spĺňať požiadavky a byť certifikovaná podľa týchto noriem: 

EN ISO 13688:2013 

EN ISO 11612:2015 úroveň: A1, A2, B1, C1, F1 
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EN 13911:2004:2015 . 

  

Materiálové požiadavky 

Kukla musí byť vyhotovená z jednovrstvovej pleteniny so zníženou horľavosťou, s plošnou 

hmotnosťou min. 270 g/m2, zo 100% podielom aramidových vlákien. Šicie nite musia byť so 

zníženou horľavosťou na báze 100% aramidových vlákien. Pletenina musí byť antistatická a 

dostatočne elastická pre použitie univerzálnej veľkosti. Farebné vyhotovenie kukly sa 

požaduje v tmavomodrej farbe (RAL 5004). 

  

Strihové požiadavky 

Kukla pozostáva z dvoch spojených dielov – hlavovej časti a límca. Hlavová časť je v prednej 

časti vybavená oválnym tvárovým otvorom s pružným okrajom a je v hornej časti 

vytvarovaná 2 plochými švami. Na hlavovú časť naväzuje límec, ktorý musí prekrývať oblasť 

krku, zátylku a ramien (bližší grafický a s trihový popis je uvedený v prílohe 1) 

Kukla musí byť vyhotovená tak, aby bola ľahko nasaditeľná, snímateľná a kompatibilná 

s použitím ostatných ochranných pomôcok – ochranného odevu, hasičskej prilby a masky 

dýchacieho prístroja. 

 

Požadované veľkosti 

UNI (univerzálna veľkosť)  

Technické parametre: 

Pevnosť švov sa podľa EN 13911, čl. 6.1.7 požaduje ≥ 1000 kPa. 

 

4. Zásahový odev PATRIOT ELITE CZ    2019  

 Materiálové zloženie: 
 Nomex® STRIKE, 220 g / m2 - SOFIGUARD® 
 PU Membrána SKIN LINE FR, 145g / m2 
 Variantne: GORE-TEX Fireblocker - 140g / m2 
 ARALINEX, 250g / m2 
 CHARAKTERISTIKA: 
 výborné tepelno-izolačné vlastnosti 
 THERMO-TEX TEST (testované podľa EN 469: 2005 - príloha C) – 
 popáleniny 2. / 3. stupňa 
 možnosť dvoch strihových prevedení (STANDARD, ELITE CZ) 

KABÁT: 

 priebežná lega s bezpečným zapínaním goliera 
 1 x vonkajšie vrecko na vysielačku s pätkou 9 x 19 cm (š-v) 
 2 x šikmé polovakové vrecko 20 x 22 cm (š-v) 
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 pútka pre zavesenie a prichytenie svietidla, pútko na mikrofón, 
 pútko na masku 
 zosilnenie ramien 

NOHAVICE: 

 2 x vakové vrecká na bokoch nohavíc 19 x 21 x 3,5 cm (š-v-h) 
 zosilnenie kolien s vloženou výstužou 
 vnútorná manžeta v nohavici 

Veľkosť: výška postavy 172 cm, hrudník 110 cm, pás 100 cm 

Veľkosť: výška postavy 175 cm, hrudník 115 cm, pás 99 cm 

 

5. Traky pre oblek DEVA Patriot, Tiger 
 

 šírka 5 cm  
 farba: červená 
 traky sú upinateľné suchým zipsom 

Veľkosť:  164/176 cm 

 

6. Držiak svietidla na zásahovú prilbu Kalisz, CALISIA – UNI SADA 

 Univerzálny držiak svietidla na prilbu Kalisz. 

 vyrobený z polyamidu vystuženého skleným vláknom 

 odolné proti vysokým teplotám 

 umožňuje jednoduchú montáž svietidla 

 kompatibilný so svietidlami - Iskra LED, Peli, STREAMLIGHT 

 
7. Motorová píla STIHL MS 211 
 
 
Zdvihový objem 35,2 cm3 

Výkon (kW/k) 1,7/2,3 kW/k 

Hmotnosť 4,3 kg 

Pomer hmotnosti na jednotku výkonu 2,5 kg/kW 

Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)) 100 

Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)) 113 

Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť 3,5 / 3,5 m/s2 

Pílová reťaz Oilomatic – delenie / typ 3/8” P / PMC 

Vodiace lišty Rollomatic, dĺžka reznej časti lišty 35cm 



                                                                                        14 

Antivibračný systém áno 

Zariadenie na bočné napínanie reťaze áno 

Kompenzátor áno 

Dlhodobý systém filtrácie vzduchu áno 

Uzávery nádržiek nevyžadujúce náradie áno 

Motor STIHL 2-MIX 2-MIX 
 
 
 
8. Lano záchytné  s karabínou 20 metrov / 10 mm 
 
 
9. Čiapka pletená HASIČI 
 
tmavomodrá čiapka s neónovým nápisom 
 
 
10. Tričko krátky rukáv – vpredu a vzadu nápis HASIČI  
 

 kvalitný materiál 100% bavlna - 150gr. elast. úplet 
 farba tmavomodrá navyblue ( je možnosť aj inej farby ) 
 fluorescenčný žltý nápis HASIČI  
 zadný diel + nápis HASIČI  
 predný diel + nápis HASIČI 
 dotlač  

 Veľkosti pánske:    XL – 8 ks, XXL – 8 ks, XXXL – 8 ks 

 
11. Polokošeľa HASIČI – modrá 
 
Nový druh polokošele s krátkym rukávom, farba tmavomodrá, nápis vpredu Hasiči a logo 
FIRE, na zadnej strane nápis Hasiči. 

Popis polokošele: 

 strih s bočnými švami 
 golierik a lemy rukávov s dvojitým reliéfnym pásikom z rebrového úpletu 
 léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu 
 vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu 
 spevnenie ramenných švov páskou 
 váha: 200g 
 zloženie: 65% bavlna, 35% polyester 
 nápis: HASIČI 

Na polokošeľu je možné za príplatok dotlačiť napr. názov dobrovoľného hasičského zboru. 

 Veľkosti – pánske   XL – 8 ks, XXL – 8 ks, XXXL – 8 ks 
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Príloha č. 4  Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 
Príloha č. 5  Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže 
Príloha č. 6  Čestné vyhlásenie – Konflikt záujmov 
 


