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VEC: Žiadosť o zaslanie ponuky 
 
 Týmto by sme Vás v prípade záujmu radi požiadali o zaslanie cenovej ponuky na službu prehliadky 
a školenia pracovníkov  vyhradených technických zariadení v SŠ. V prílohe zasielame podrobnú špecifikáciu 
služby  s konkrétnymi podmienkami  prieskumu trhu. 
 
S pozdravom, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ............................................................ 
       Mgr. Jozef  ZANOVIT ,riaditeľ SŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 
 
 

SOŠ strojnícka  

organizačná zložka 
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Príloha č. 1 
 

Popis predmetu obstarávania:  Služba na pravidelné prehliadky  vyhradených technických 

zariadení. 

Slovník obstarávania CPV : 44615000-4 Tlakové nádoby, 42413000-4 Zdviháky a zariadenia 

na zdvíhanie vozidiel 

 
Tlaková nádoba dvojpriestorová, objem  do 0,2 m3 (doskový výmenník tepla v.č. 10845742, 

typ CB 76/50,  v.č. 10961707, typ CB 76/50, v.č. 5339059, typ CB 300/56M a v.č. 5339060, 

typ CB 300/56M  – spolu 4 ks a ich bezpečnostný výstroj) 
Opakovaná vonkajšia prehliadka 1x za rok 
Vnútorná odborná prehliadka 1x za 5 rokov 

Skúška tesnosti 1x za 5 rokov 

Tlaková odborná skúška 1x za 10 rokov 
 
Tlaková nádoba jednopriestorová, objem  do 0,2 m3 (vzduchojem pojazdného kompresora 

v.č 29283/1973 150 l,  v.č. 25923/1987 150 l,  stabilného vzduchojemu v.č. 26549/1988 100 

l, vzduchojem kompresora v.č. 172046/2007  100 l, vzduchojem kompresora v.č. 

29627/1989 150 l, vzduchojem kompresora v.č. 177545/1992  24,5 l - spolu 6 ks a ich 

bezpečnostný výstroj)         

Opakovaná vonkajšia prehliadka 1x za rok 
Vnútorná odborná prehliadka 1x za 5 rokov 

Skúška tesnosti 1x za 5 rokov 

Tlaková odborná skúška 1x za 10 rokov 
 

Tlaková nádoba dvojpriestorová, objem od 0,2 m3 do 0,8 m3 (expanzná nádoba s 

membránou typ Reflex N v.č. 13N040990321/2013, 300 l  – 1 ks a jeho bezpečnostný 

výstroj)            

Opakovaná vonkajšia prehliadka 1x za rok 
Vnútorná odborná prehliadka 1x za 5 rokov 

Skúška tesnosti 1x za 5 rokov 

Tlaková odborná skúška 1x za 10 rokov 
 

Porovnanie manometra s kontrolným manometrom   
Manometer kontrola 1x za 2 roky 
Predpísaná činnosť na tlakových zariadeniach 

Činnosť pracovníka zodpovedného za bezpečnú a hospodárnu  prevádzku  tlakových  

zariadení 4x za 1rok 

Školenie a preskúšanie obsluhy tlakových zariadení 

Opakované oboznamovanie obsluhy tlakových zariadení 1x za 2 roky 

 
Zdvíhacie zariadenia 

Automobilový zdvihák typ EZ 2011S v.č. 246/1995 2 t, typ SDO 2,5 v.č. 63378/1984 2,5 t,  

typ MOTEX 7515 v.č. 3892355/neuvedený rok 2 t, typ EZ 2521 v.č. 690/1991 2,5 t, typ 

ZOA2 v.č.41/1992 2,5 t, el. pojazdný kladkostroj nosnosti 1 t typ 11T10332 v.č. 

1238332/1984,  pneumatický zdvihák 2,5 t typ ZD-2 v.č. 889/2004, hydraulický pojazdný 

ručný žeriav typ J 12 RS v.č. 425/1985 , hydraulický pojazdný ručný zdvihák MOTEX typ 

7510 v.č. 221/1992 

 

 



 

 

Podrobná prehliadka oceľovej konštrukcie zdvíhacieho zariadenia podľa STN 73 2601 

čl.186. 

Automobilový  zdvihák  typ  MOTEX 7515,  SDO 2,5,   EZ 2521,  ZOA2, EZ 211S, ZD-2 

Pojazdný kladkostroj 11T10332 

1x za 5 rokov 

Odborná skúška zdvíhacieho zariadenia 
Automobilový  zdvihák  typ  MOTEX 7515,  SDO 2,5,   EZ 2521,  ZOA2, EZ 211S, ZD-2 

Pojazdný kladkostroj 11T10332 

1x za 2 roky 

Odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia 
Automobilový  zdvihák  typ  MOTEX 7515,  SDO 2,5,   EZ 2521,  ZOA2, EZ 211S, ZD-2 

Pojazdný kladkostroj 11T10332 

1x za 2 roky 

Činnosť prevádzkového technika zdvíhacích zariadení: 

prehliadky zdvíhacích zariadení 4x za 1 rok, kontrola denníkov obsluhy 12x za 1 rok 

Opakované oboznamovanie  obsluhovateľov zdvíhacích zariadení, žeriavnikov a viazačov 

1x za 1 rok 

Bližšie informácie na tel: 043/40011/41 p. Milan Sýkora 
 
Rozsah dodávky:  
Dodávka v plnom rozsahu. 

 
Cena prác:   
Predpokladaná cena prác bez DPH 1 156,-€ 
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
Ponuky   žiadame zasielať elektronicky na  adresu: 
E-mailová adresa: ssmt@vuczilina.sk,  osobne, alebo poštou. 
S razítkom a podpisom zodpovednej osoby. 

 
Termín pre doručenie ponúk: 
Do termínu  16. 01. 2017  12 ,00 hod. 
 
Kritéria  hodnotenia:  
Výber na základe najnižšej ceny.  
 
Spôsob vzniku záväzku:  
Objednávka na dodanie prác. 
 

Dňa   11. 01. 2017 
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