
Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu poskytnutia služieb 

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a príkazu primátora č. 7/2013   
 (ďalej len „ zákon”) 

 
 
 
1.       Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave  
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba: Ing. Viera Vančová, PhD.  – vedúca odboru priemyselného   
                                                                             parku a inovačných procesov 
     Ing. Peter Maar – odbor priemyselného parku a inovačných procesov 
Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová 
Číslo: 3 
Telefón: 033/3236380 
Fax: 033/3236400 
Elektronická pošta: peter.maar@trnava.sk 
Internetová adresa : www.trnava.sk  

 

2.      Názov zákazky (práce):  
          „Zabezpečenie správy a bezporuchovej prevádzky slaboprúdových 

technológií v objektoch MPaTP Trnava“ 
                                                        
3. Miesto vykonania služieb :  
 

Trnava- Mestský priemyselný a technologický park, Priemyselná 5, 917 01 Trnava 
 
4.     Predmet a rozsah zákazky:  
    

Predmetom zákazky je vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok 
a pravidelných kontrol systémov:  

 zariadenia Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) systému Schrack seconet,  

 hlasovej signalizácie požiaru (HSP) Bosch Plena Voice Alarm v zmysle STN/ EN 54- 
1-25 a vyhlášky MV SR   č. 726 / 2002 Z.,  

 Elektronického zabezpečovacieho systému (EZS),  

 Systému kontroly vstupu (SKV),  

 Kamerového systému (CCTV), 

 Automatických závor v zmysle STN vyhl.508/2009, STN 33 1500, STN EN 50 131 
časť 1 až 8, STN EN 50 138 časť 1-4 a STN EN 50 132-2-1, STN EN 60849, 

a vykonávanie údržby a zabezpečovanie bezporuchovej prevádzky telefónnej ústredne, 
telefónnych aparátov a ostatných aktívnych zariadení v Mestskom priemyselnom 
a technologickom parku Trnava. 
 
Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky. Obchodné podmienky budú 
prerokované s úspešným uchádzačom. Pohotovosť, zásadné opravy a rýchle zásahy pri 
havarijných opravách budú tvoriť samostatnú cenovú prílohu, ktorá nebude predmetom 
hodnotenia v tejto súťaži a bude  tvoriť špecifickú časť zmluvy pre prípad havárie alebo 
zásadnej opravy zariadenia. 
 

 
A. Elektrická požiarna signalizácia (EPS): 
 
Zoznam a počty komponentov EPS: 
 

 Ústredňa EPS Schrack seconet     2  kusy 

 Externé zobrazovacie tablo LCD     1  kus 

 Multisenzorový hlásič MTD 533 265  kusov 

 Tlačidlový hlásič MCP 535   32  kusov 

 Reléový modul BX-REL4     4  kusy 
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 Vstupno-výstupný modul BX-IO     3  kusy 

 Svetelný kvadratický maják     8  kusov 

 
Minimálny rozsah súťaže: 
 
                /1x za 2 roky/ 

 vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky, 

 vyhotovenie správy o odbornej prehliadke a skúške, 
 

                /1x ročne/ 

 kontrola funkčnosti  náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky 
elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj, 

 kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 
a doplňujúcich zariadení: 

 povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia, 
 utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc, 
 jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora, 
 napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení 

a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových 
liniek pri pokojovom prúde, 

 záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre 
signalizáciu mimo prevádzky, 

 prepojenia jednotlivých zariadení, 

 kontrola hlásičov požiaru: 
 funkčných parametrov hlásičov, 
 vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia, 
 vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia. 

 
                         /štvrťročne/ 

 kontrola náhradného napájacieho zdroja,  

 kontrola hlásičov požiaru: 
 kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených 

hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,  
 funkčná kontrola hlásičov požiaru,  
 kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,  
 kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní 

a manipulácii s ionizačnými hlásičmi, 

 funkčná skúška výstupov:  
 ovládacích zariadení,  
 zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,  
 doplňujúcich zariadení,  

 kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe,  
 
   /mesačne/ 

 kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,  

 kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení 
zobrazujúcich jednotlivé stavy,  

 aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),  

 aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.  
 

 
B. Hlasová signalizácia požiaru (HSP):  
 
Zoznam a počty komponentov HSP: 

 

 Riadiaca jednotka LBB 1990/00     2  kusy 

 Smerovač LBB 1992/00     3  kusy 

 Zosilňovač 1000W PLN-1P1000     4  kusy 

 Zosilňovač 480W LBB 1938/20     2  kusy 

 Stanica hlásateľa LBB 1956/00     2  kusy 

 Plena DVD/MP3 player/tuner PLN-DVDT     2  kusy 

 Reproduktorový panel, 6W, EVAC LBC3011/41   93  kusov 



 Stropný reprod. 9/6W, okrúhla kov. mriežka LBC 3086/41   78  kusov 

 Zvukový projektor 10W, EVAC   26  kusov 

 
Minimálny rozsah zákazky: 
 
                /1x za 2 roky/ 

 vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky, 

 vyhotovenie správy o odbornej prehliadke a skúške, 
 

             /1x ročne/ 

 kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja elektrickej energie vrátane 
skúšobnej prevádzky HSP na náhradný napájací zdroj, 

 kontrola funkčnosti vizuálnych zobrazovacích zariadení poplachu a evakuácie osôb, 

 kontrola funkčnosti reproduktorov, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy: 
 povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia, 
 utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc, 
 jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora, 
 záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre 

signalizáciu mimo prevádzky, 
 prepojenia jednotlivých zariadení, 

 kontrola zrozumiteľnosti reči (túto kontrolu treba vykonať aj po každej stavebnej alebo 
interiérovej zmene, ktorá môže mať vplyv na akustické pomery), 

 
        /štvrťročne/ 

 kontrola náhradného napájacieho zdroja elektrickej energie, 

 funkčná skúška zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy (ak je táto voliteľná funkcia 
použitá), 

 funkčná skúška reproduktorov a hlasovej správy, 

 funkčná skúška vizuálnych signalizačných a zobrazovacích zariadení poplachu 
a evakuácie osôb a ich súčinnosť s hlasovou správou podľa STN EN 54-23 Elektrická 
požiarna signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné 
zaradenia, 
 
   /mesačne/ 

 kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, 

 kontrola zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy (ak je táto voliteľná funkcia použitá). 
 

 
C. Elektronický zabezpečovací systém (EZS): 

 
Zoznam a počty komponentov EZS: 
 

 Ústredňa EZS GALAXY GD-264     2  kusy 

 LCD ovládacie tablo s displejom MK7     8  kusov 

 Koncentrátor RIO   26  kusov 

 PIR – priestorový snímač Optex RX40QZD 124  kusov 

 PIR – priestorový snímač Optex CX702     5  kusov 

 Akumulátor 12V 17Ah     2  kusy 

 
Minimálny rozsah zákazky: 
 
                /1x za 2 roky/ 

 vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky, 

 vyhotovenie správy o odbornej prehliadke a skúške, 
 
   /2x ročne/ 

 kontrola napájacieho zdroja (vrátane pevného prívodu), 

 záťažový test zálohovacieho akumulátora (a jeho prípadná výmena), 

 kontrola ústredne EZS a pripojenia kabeláže, 

 akustická skúška vnútorných sirén, 



 akustická skúška vonkajšej sirény a test zálohovacieho akumulátora (a jeho prípadná 
výmena), 

 test hlasového telefónneho komunikátora (prípadná zmena tel. čísel), 

 test digitálneho komunikátora, kontrola spojenia s PCO, 

 kontrola vysielača na PCO, kontrola spojenia a záložného akumulátora, 

 skúška pokrytia pri detektoroch pohybu a ich prípadné nastavenie, 

 kontrola všetkých použitých detektorov, 

 kontrola vysielacieho VF signálu pri všetkých bezdrôtových prvkoch, prípadne výmenu 
napájacích batérií. 

 
D. Kamerový systém (CCTV): 
 
Zoznam a počty komponentov CCTV: 
 

 Farebná antivandal IP D/N kamera Bosch NDC-455V03-11P   25  kusov 

 Otočná IP D/N HD kamera Bosch VG4-313-ECE2C     1  kus 

 Bosch Video Management System MBV-BLIT64-20 Lite 2.0     1  kus 

 Hewlet-Packard NVR záznamový server pre aplikáciu central server 
a NVR server, kapacita záznamu 4 TB, MS Win 2003 Server     1  kus 

 NVR záznamový server a pracovná stanica H-P pre klient SW 
BVMS, 4x19“ LCDmonitor, kláves., myš, optim. pre prácu so 64 kam.     1  kus 

 Pracovná stanica pre klient SW BVMS, 2x19“ LCDmonitor, kláves., 
myš, optimalizovaná pre prácu so 64 kamerami     1  kus 

   
Minimálny rozsah zákazky: 
 
                /1x za 2 roky/ 

 vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky, 

 vyhotovenie správy o odbornej prehliadke a skúške, 
 

             /1x ročne/ 

 kontrola SW na monitorovacom dispečingu, 

 kontrola funkčnosti kamier, 

 skúška prenosu telemetrie, 

 nastavenie funkcionality, 

 kontrola pozícií kamier a ich prípadné nastavenie, 

 kontrola videorekordérov, 

 kontrola zdrojov, 

 čistenie vonkajších krytov kamier, prípadne optiky, 

 kontrola stavu konzol, ich údržba a prípadná výmena, 

 kontrola a údržba spojov, káblových vedení a konektorov. 
 

E. Systém kontroly vstupu (SKV): 
 
Zoznam a počty komponentov SKV: 
 

 Server, CPU Intel 5, Gigabit Ethernet LAN, 500 GB 
HDD, LCDmonitor 22“, OS Windows 7     1  kus 

 SW PS200X ED pre 500 osôb     1  kus 

 Koncentrátor dát CD 32     1  kus 

 Zdrojový modul PWR64 Tr     1  kus 

 Čítačka kariet RSMD48   15  kusov 

 
Minimálny rozsah zákazky: 

 
                /1x za 2 roky/ 

 vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky, 

 vyhotovenie správy o odbornej prehliadke a skúške, 
 

 /1x ročne/    



 kontrola správneho nastavenia SW, 

 kontrola nastavenia zámkov, 
 
 

F. Automatické závory: 
 
Zoznam a počty komponentov EZ: 
 

 Automatická závora AG900 1  kus 

 Automatická závora AG500 2  kusy 

 
Minimálny rozsah zákazky: 
 
                /1x za 2 roky/ 

 vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky, 

 vyhotovenie správy o odbornej prehliadke a skúške, 
 

             /1x ročne/ 

 kontrola pracovnej činnosti celého systému, 

 kontrola a dotiahnutie všetkých matíc, skrutiek a kotiev, 

 kontrola účinnosti pohotovostného tlačidla a manuálneho odblokovania, 

 kontrola správneho vyváženia ramena závory, 

 kontrola a nastavenie koncových spínačov závory, 

 kontrola zemniaceho bodu závory, 

 ošetrenie funkčných plôch kĺbového ložiska páky prípravkom WD 40 alebo jemu 
podobným, 

 kontrola napnutia klinového remeňa, 
 

 G. Telefónna ústredňa vrátane telefónnych aparátov: 
 

 bez pravidelnej údržby, oprava prípadne výmena komponentov v prípade nefunkčnosti 
zariadenia, 

 
 H. Aktívne zariadenia (switche, wifi-router): 
 

 bez pravidelnej údržby, oprava prípadne výmena komponentov v prípade nefunkčnosti 
zariadenia. 

 
5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok :             11.09.2014 

ukončenie :          31.12.2018 
          
         
6.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú:   
 
         Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom v cene nie je zahrnutá 

cena materiálu, ktorý bude potrebný na vykonanie prípadnej opravy. Cena materiálu bude 
fakturovaná v predajných cenách podľa cenníka zhotoviteľa platného v čase dodania na základe 
cenovej ponuky, písomne odsúhlasenej objednávateľom. 

 
7.    Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :         
  
         Uchádzač predloží: 

 doklad o oprávnení podnikať – oskenovaný dokument, s uvedením požadovanej činnosti 
k predmetu zákazky,  t.j. výpis z obchodného registra alebo oskenované platné potvrdenie o 
zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie alebo kópia 
živnostenského listu. Úradne overenú kópiu dokladu doloží vybratý uchádzač pred 
podpisom zmluvy o dielo. 

 licenciu na prevádzkovanie technickej služby, vydanú príslušným KR PZ, 



 oprávnenie zamestnanca pre inštalácie, opravy a kontroly nainštalovaného systému 
Elektrickej požiarnej signalizácie a Hlasovej signalizácie požiaru, 

 oprávnenie zamestnanca pre inštalácie, opravy a kontroly nainštalovaného Elektronického 
zabezpečovacieho systému, 

 oprávnenie zamestnanca pre inštalácie, opravy a kontroly nainštalovaného Systému 
kontroly vstupu, 

 oprávnenie zamestnanca pre inštalácie, opravy a kontroly nainštalovaného CCTV- 
kamerového systému. 

                                                                                                                                                                                            
8.     Súťažné  podklady :  

 
1. Výzva na predloženie ponuky + krycí list ponuky 

 
 Uchádzačom, ktorí prejavia záujem bude poskytnutá potrebná dokumentácia EPS, 

rozhlasu a kamerového systému v objektoch, ktorá im bude buď zaslaná 
elektronicky alebo si ju môžu osobne prevziať na  MsÚ, Odbor priemyselného 
parku a inovačných procesov, Hlavná 5, 917 01, Trnava. 

 
 Uchádzač pred vypracovaním ponuky je povinný vykonať fyzickú obhliadku 

dotknutých priestorov za účelom zoznámenia sa s ich skutkovým stavom, aby 
bolo z jeho strany možné vzájomné odsúhlasenie si Predmetu a rozsahu zákazky. 
Fyzickú obhliadku vykoná uchádzač po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou 
uvedenou v bode č. 1 tejto Výzvy.  Po prijatí cenovej ponuky sa nebude víťaznému 
uchádzačovi pri fakturácii na práce nad rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať, 
pokiaľ bolo možné tieto služby zahrnúť do ponuky po obhliadke miesta servisu.                                                            

  
9.    Obsah ponuky : 
 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1. Vyplnený a podpísaný krycí list ponuky  

2. Ponukový rozpočet - cenovú ponuku, ktorú vypracuje uchádzač na základe fyzickej 

obhliadky miesta realizácie servisných prác a definovaných v charakteristike 

vykonávaných služieb v tejto výzve (bude ako príloha č.1 k servisnej zmluve)    
3. Doklady podľa bodu č. 7 
4. Minimálne tri referencie na poskytované služby v oblasti predmetu zákazky za posledné 

3 roky. Referencie musia byť potvrdené odberateľom, pokiaľ nie je možné 
z objektívnych dôvodov získať potvrdenie odberateľa, potvrdí referencie uchádzač 
prehlásením o pravdivosti a úplnosti poskytnutých informácií týkajúcich sa referencií.  

5. Návrh zmluvy o kontrolnej činnosti a záručnom servise (servisná zmluva) 
 

V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 9., nebude tento 
uchádzač hodnotený. 

 
10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 08.09.2014 do 14.00 hod. na MsÚ Trnava, 

Hlavná, č. 5, kancelária č. 380 alebo podateľňa MsÚ, Trhová 3, Trnava. 
 

Súťažnú ponuku doručí osobne alebo poštou v zalepenej obálke s heslom „Servis 
slaboprúdových technológií – MPaTP Trnava“ a na obálku uvedie „NEOTVÁRAŤ! 

 
11.    Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 
 - najnižšia cena (vrátane DPH).  
 
 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na 
predloženie ponuky a uskutočnenej obhliadky miesta poskytovania služby. 

 
         O vyhodnotení predložených ponúk bude každý uchádzač písomne informovaný.  
 
 
 
12.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 



          Verejný obstarávateľ                                                                    
 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za služby bez DPH  bude vyššia ako limit 
v zmysle § 4  ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.,   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku prípadne redukovať rozsah zákazky 
v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov 
vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa 
podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená / § 46 /,  

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované 
formou zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní, 

- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- s vybratým uchádzačom  si vyhradzuje právo rokovať o znení servisnej  zmluvy, ktorej 

návrh je obsahom ponuky, 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné podať 
námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

 
 
 
Dátum: 18.08.2014 
 
 
 

Ing. Viera Vančová, PhD. 
vedúca odboru priemyselného 
parku a inovačných procesov 


