NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26

Odbor ekonomiky a prevádzky
COMMON ASSCSSMENT
FftAMEWDfiK

-J&fCTivnŕ-

VÝZVA
na predkladanie ponúk
na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Výmena a dodanie troch nových nízkotlakových kotlov vrátane vyregulovania systému kotlov v kotolni
administratívnej budove Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Priemyselná 2, Bratislava.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávate!’ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“)
Sídlo: Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Mitrík
IČO; 308 44 878
DIČ: 2020815665
IČDPH: nie je platca DPH
Teľ: 02 501 14 507
E-mail: Iadis1av.kralik@nku .gov.sk
Intemetová stránka: www.nku.qov.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladňa
Číslo účtu: 700 0060 6603/8180

2.

3.

4.
5.

Predmet obstarávania: Výmena a dodanie troch nových nízkotlakových kotlov vrátane vyregulovania
systému kotlov v kotolni administratívnej budove Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
Priemyselná 2, Bratislava.
Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je výmena a dodávka troch nových nízkotlakových kotlov vrátane vyregulovania systému
kotlov v kotolni administratívnej budove Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Priemyselná 2,
Bratislava. Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č.1 Opis zákazky, v Prílohe č. 2 Výkaz
- Výmer a v Prílohe č. 5 - Projektová dokumentácia.
Financovanie predmetu zákazky: z prostriedkov štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok ani zálohovú platbu.
Predpokladaná hodnota zákazky: 28.049,40 € bez DPH
V prípade ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky určená
verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ má právo túto ponuku neprijať.

6.

Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: súťažné podklady sa záujemcom neposkytujú,
pretože opis predmetu zákazky, kritéria na vyhodnotenie ponúk, lehota a miesto na predkladanie ponúk
a ďalšie informácie sú súčasťou výzvy.

7.
8.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 Stavebné práce,
42515000-9 Kotol miestneho vykurovania,
42160000-8 Zariadenia kotolni

9.

Miesto a lehota na predloženia/dorucenia ponuky:
Miesto: NKÚ SR Priemyselná 2, Bratislava 824 73,

Lehota: do 29.06.2020 do 09:00 h.
10. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Ing. Ladislav Králik, ladislav.kralik@nku.gov.sk, tel.: 02 501 14 507.
11. Spôsob predloženia ponuky:
e-mailom na mailovú adresu: ladislav.kralik@nku.qov.sk, poštou alebo osobne na adresu NKÚ SR
Priemyselná 2,824 73 Bratislava v podateľni v čase od 09:00 h do 14:00 h. Ponuka predložená osobne, alebo
poštou na adresu NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, musí byť označená s názvom: „VÝMENA
KOTLOV-NEOTVÁRAŤ.“
12. Podmienky účasti a pokyny na zostavenie ponuky:
Osobné postavenie • § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spiňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa pism. e) je oprávnený poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce, ktoré
zodpovedajú predmetu zákazky.
Minimálne požadovaná úroveň štandardov - § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní
dokladom o oprávnení poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.
Postačuje predložiť obyčajnú kópiu uvedeného dokladu (dokladov). V pripade predloženia ponuky
prostredníctvom e - mailu je možné predložiť uvedený doklad (doklady) v elektronickej podobe (sken).
13. Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a šidlo uchádzača, IČO, DIČ,
IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu a pod.) s uvedením
b.
c.
d.

e.

predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá, príloha č.3,
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie podľa vzoru - príloha č.3,
Ocenený (vyplnený) Výkaz - výmer - príloha č. 2,
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 12 tejto
výzvy na predkladanie ponúk: - Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu resp. uskutočňovať
stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis
zo živnostenského registra (stačí fotokópia),
Vyplnený návrh Zmluvy o dielo s prílohami

Ponuky musia byť predložené v Slovenskom jazyku. Variantné riešenie sa nepripúšťa.
14. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, nakoľko je potrebná pre
uskutočnenie stavebných prác na uvedený predmet zákazky. Obhliadky miesta realizovania stavebných
prác sa môžu zúčastniť záujemci, v termíne od 15.06.2020 až 29.06.2020 v pracovných dňoch medzi
09,00 hod.-13,00 hod. alebo inom dohodnutom termíne. Kontaktnou osobou pre obhliadku miesta
dodania predmetu zákazky je:

Ing. Jozefina Slivová,
tel. č. 0918 765114,
e-mail: jozefína.slivová@nku,gov.sk.
Z uvedenej obhliadky bude spísaná „Zápisnica z obhliadky“.
15. Otváranie ponúk:
Dňa 29.06.2020 o 11:00 h. v mieste verejného obstarávatefa NKÚ SR, Priemyselná 2,824 73 Bratislava.
16. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné.
17. Lehota viazaností ponúk: 30.06.2020
18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách s DPH, za celý predmet
zákazky, resp. cena celkom, ktorá bude uvedená v prílohe č. 3. tejto výzvy. Cena musi obsahovať všetky
náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
19. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania (výsledok verejného obstarávania):
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva na dodanie kotlov a ich kontrola podľa § 269 ods. 3
a § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

20. Miesto stavebných prác predmetu zákazky:
Miesto dodania: objekt NKÚ SR, Priemyselná 2,824 73 Bratislava-Ružinov.
21. Lehoty na začatie a dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Termín začatia stavebných prác: dňa 13.07.2020
Termín na ukončenie stavebných prác: do 31.08.2020
22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky
znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. Úspešnému uchádzačovi
bude e-mailovou formou zaslané oznámenie o úspešnej ponuke.
23. Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú prílohy:
Príloha č.1: Opis zákazky
Príloha č.2: Výkaz výmer
Príloha č.3: Návrh uchádzača na plnenie kritéria,
Príloha č.4: Návrh Zmluvy na dodanie kotlov a ich kontrola
Príloha č.5: Projektová dokumentácia
Vybavuje: ing. Ladislav Králik
V Bratislave 15,06.2020

Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy
generálny riaditeľ

Príloha č. 1 k Výzve
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je výmena a dodanie troch nových nízkotlakových kotlov vrátane vyregulovania systému
kotlov v kotolni administratívnej budove Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Priemyselná 2,
Bratislava.
V rámci zadávania predmetnej zákazky verejný obstarávateľ požaduje nízkotlakové plynové kotly umiestniť
na mieste pôvodných nízkotlakových kotlov a zabezpečiť kontrolu kotlov raz ročne - pred začatím vykurovacej
sezóny a v vykonávať odborné prehliadky počas doby trvania záruky kotlov tj. 60 mesiacov.
Požiadavky pre predmet zákazky sú nasledovné:
•

Demontáž existujúcich troch nízkotlakových kotlov prípadne iných súčasti vybavenia kotolne týkajúcich
sa predmetu zákazky a ich ekologickej likvidácie v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi
s predložením dokladu o uložení na skládku,

•

Komplexnej dodávky a uskutočnenia montáže troch nízkotlakových kotlov v súlade s príslušnými platnými
právnymi predpismi, STN a EN,

•

Regulácie nových zariadení v zmysle bodu G)Technickej správy,

•

Vykonania všetkých odborných prehliadok a skúšok nevyhnutných k uvedeniu plynových kotlov do
prevádzky,

•

Spustenie kotlov do prevádzky oprávnenou osobou,

•

Zaškolenie obsluhy,

Špecifikácia predmetu zákazky, technické údaje nových kotlov:
•

Typ kotla

Nástenný plynový kondenzačný kotol s výkonom 80kW

•

Prevedenie

turbo, „C“ - (TPP 70401) s nasávaním spaľovacieho
vzduchu z priestoru kotolne

•

Počet kusov

3

•

menovitý výkon

3x80kW = 240kW

•

ročné využitie kotla

109%

•

palivo

zemný plyn

•

max. spotreba paliva

3x7,45 = 22,35m3/h

•

max. prev. tlak

3bar

•

Poistná teplota havarijného termostatu

110°C

•

Max .teplota na výstupe z kotla

95°C

•

hmotnosť

75kg

Navrhované technické riešenie
V zdroji tepla budú vymenené existujúce kotly spoločne s čerpadlovými skupinami. Ostatné technologické
zariadenia - hydraulická kaskáda, dymovod, rozdeľovače a zberače ostávajú pôvodné. Pôvodné ostáva aj
zabezpečenie systému ÚK - expanzné nádoby (majú platnú úradnú skúšku) a poistné ventily. Doplnené budú
ručné regulačné ventily s možnosťou merania prietoku na každú vetvu. Dimenzia a typ ventilu je uvedený vo
výkresovej dokumentácii. Na jednotlivé vetvy rozdeľovača a zberača v kotolni budú doplnené aj spätné klapky.
Regulácia nových zariadení bude pomocou novej regulácie a príslušných modulov zabezpečujúca plynulej
regulácie výkonu kotla, kaskádový výkon kotolne, riadenie jednotlivých okruhov a možnosťou diaľkového prístupu
pre servis a obsluhu kotolne.

Príloha č. 2 k Výzve Výkaz - výmer
Výmena zariadení kotolne NKÚ Bratislava
Pol. Skrátený popis

1
2
3
4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A. Dodávka
Závesný plynový kondenzačný kotol 19.3-82kW s pripojením na TL3
Čerpadlová skupina
Pripojovacie príslušenstvo
Nová regulácia rady 5000
Logamatic R5313
Modul FM-CM
Modul FM-CM S05
SD FM-CM 2018/01 sk
Modul FM-MM S09
Snímač Set, RD 6,0 3000 10K
Snímač teploty FV/FZ
Regulačný ventil VTR
DN25
DN40
Spätné klapky
DN25
Pomocný materiál
B. Montáž
Demontáž kotlov
Montáž kotlov
Odpojenie a pripojenie regulácie
Montáž regulačných ventilov
Montáž spätných klapiek
Uvedenie do prevádzky kotlov
Uvedenie do prevádzky regulácie
Revízna správa plynové spotrebiče
Správa o dobornej prehliadke vyhláška č.25
Protokol hydraulického vyregulovania ÚK - kotolňa, strojovňa
Vypustenie/napustenie vykurovacej sústavy
Vykonanie skúšok - tlaková skúška, vykurovacia skúška

13

Cena celkom v EUR bez DPH

14

Cena celkom v EUR s DPH

Merná Počet Jednotková Cena celkom
v EUR
jednotka m.j. cena v EUR
ks
ks
ks

3
3
3

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

2
1
1
1
2
1
2

ks
ks

3
3

ks
kpl.

3
1

ks
ks
kpl.
ks
ks
ks
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
ks
ks

3
3
1
6
3
3
1
1
1
1
1
1

Príloha č. 3 v Výzve
KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
1. Ponuky uchádzačov budú vyhodnotené na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky.
2. Celkovou cenou za predmet zákazky v € s DPH sa rozumie cena s DPH za dodavku celého predmetu zákazky.
3. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za predmet zákazky v € s DPH.

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK

1. Obchodné meno uchádzača......................................................................
2. Sídlo a miesto podnikania uchádzača:.......................................................
3. Názov predmetu zákazky: Výmena a dodanie troch nových nízkotlakových kotlov vrátane vyregulovania
systému kotlov
v kotolni administrativnej budove Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Priemyselná 2, Bratislava.
4. Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovených uchádzačom:

Názov položky

Suma v € bez DPH

DPH

Celková suma v €
vrátane DPH

Cena za dodanie nových
kotlov, vrátane
vyregulovania systému
Cena za kontrolu kotlov raz
ročne pred začatim
vykurovacej sezóny počas
celej doby záruky kotlov t.j.
60 mesiacov.
Cena celkom

Uchádzač vyhlasuje, že je/nie je platiteľom DPH.

Dátum:
odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača

Príloha č. 4 k Výzve
ZMLUVA NA DODANIE KOTLOV A ICH KONTROLA
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
ČÍ.1
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Sídlo: Priemyselná 2, Bratislava 26 824 73
V zastúpení: Ing. Karol Mitrík, predseda
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:
IČO:
30844878
DIČ:
2020815665
IČDPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32,810 05 Bratislava
Číslo účtu: 7000060603/8180
IBAN: SK 41 8180 0000 0070 0006 0603
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len „objednávateľ)
1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
BIC/SWIFT:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
(ďalej len „zhotoviteľ)
Preambula
Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou, ktorý sa vykonal
v súlade so zákonom 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“).

ČI. 2
Premet plnenia
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - výmena 3 ks nízkotlakových kotlov (demontáž a dodávka
a inštalácia nových kotlov), vrátane vyregulovania systému v plynovej kotolni budovy na
Priemyselnej 2 v Bratislave a práce súvisiace s ich spustením do plnej prevádzky zhotoviteľom pre
objednávateľa (ďalej aj ako „dielo“). Predmetom tejto zmluvy je aj kontrola kotlov raz ročne pred
začatím vykurovacej sezóny, ktorú bude úspešný dodávateľ vykonávať počas celej doby záruky.
Presné vymedzenie predmetu plnenia je uvedené v Prílohe č. 1 k tejto zmluve -„Podrobná
špecifikácia predmetu zmluvy - projektová dokumentácia“.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene,pa svoje
nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa
zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich
užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za riadne
ukončené dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe
technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a
odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné a odborné zhotovenie diela potrebné.
2.5 Zhotoviteľ rešpektuje požiadavku objednávateľa vykonávať všetky práce, spojené s dodaním a
spustením zariadení kotolne počas plnej prevádzky kotolne a tak, aby nespôsobovali negatívny dopad
na životné prostredie.
2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technické, objemové a vecné parametre dodania v zmysle prílohy
č. 1 tejto zmluvy.

ČI. 3
Termín plnenia
3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. 2 tejto zmluvy sa uskutoční
v termíne od 13.07.-31.08.2020. Odovzdanie diela bude do 10 dní odo dňa začatia realizačných
prác. Zhotoviteľ rešpektuje lehoty začatia a rekonštrukcie diela a iné termíny podľa termínov
uvedených vo verejnej súťaže a súhlasí s harmonogramom a rozsahom prác na uvedené termíny.
3.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo
sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby realizácie diela dohodnutej touto zmluvou.
V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako
30 dni, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení
dokončenia prác dohodnuté dielo po vzájomnej dohode prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne
bez nároku zhotovíteľa na finančné zvýhodnenie.
3.4 Prípadné omeškanie s ukončením termínu diela sa rieši podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
3.5. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať dielo a stým súvisiace práce len v rozmedzí nasledovných
časových úsekov: pondelok až nedeľa v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

ČI.4
Cena diela, platobné podmienky a fakturácia
4.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a vykonávacej vyhlášky
č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4.2 Cena diela je:...............€ bez DPH, 20 % DPH..................... €, cena spolu s DPH...................... €.
Cena diela je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s vyhotovením diela, vrátane dopravných
nákladov, vypratania staveniska, likvidácie odpadu a pod.
4.2.1

ZhotoviteF je oprávnený vystaviť prvú faktúru vo výške 90% ceny uvedenej v tomto bode po
dodávke a montáži nových kotlov a vykonaní tlakovej skúšky. Prílohou faktúry bude súpis
vykonaných prác a výkonov zrealizovaných ku dňu vykonania tlakovej skúšky.

4.2.2 Zhotoviteľje oprávnený vystaviť druhú faktúru vo výške 10% ceny uvedenej v tomto bode po
vykonaní funkčnej skúšky a spustení systému do prevádzky. Prílohou faktúry bude protokol
o odovzdaní a prevzatí diela.

4.3 Cena za výkon kontroly kotlov raz ročne - pred začatím vykurovacej sezóny, ktorú bude úspešný
dodávateľ vykonávať počas celej doby záruky kotlov, tj. 60 mesiacov je......................... € bez DPH,
20 % DPH................€, cena spolu s DPH.................. €.
4.4 „Rozpočet diela11 s podrobnejšou špecifikáciou jednotkových cien za dielo tvorí Prílohu č. 2 tejto
zmluvy.
4.5 Vykonané práce budú po ich realizácií fakturované podľa skutočne prevedených prác v zmysle bodu
4.2, pri dodržaní jednotkových cien stanovených v ponuke a v „Rozpočte diela“, ktorý tvorí prílohu
č.2 tejto zmluvy.
4.6 Objednávateľ neposkytne na predmet plnenia preddavok.
4.7 Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré
je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy.
4.8 Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe vystavených faktúr,
v zmysle bodu 4.2 a bodu 4.3 s lehotou splatnosti 30 kalendárnych dni od jej doručenia
objednávateľovi.
4.9 Faktúra musí mať predpísané náležitosti zák. č. 222/2004 Z. z. a priložené doklady umožňujúce
posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre
objednávateľa.
Náležitosti faktúr:
a) označenie “faktúra” a jej číslo,
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, šidlo), názov: „Výmena kotlov
v budove NKÚ SR-Priemyselná 2, Bratislava",
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
i) pečiatka a podpis.
4.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený zmeniť cenu diela dohodnutú v tejto zmluve.

ČI. 5
Miesto uskutočnenia prác
Miestom realizácie diela a s tým súvisiacich prác je: budova sídla Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky, Priemyselná 2, Bratislava.

ČI. 6
Vlastnícke právo - spôsob prevzatia
Vlastníctvo dodaného a zabudovaného materiálu je do uhradenia ceny diela majetkom zhotoviteFa.

*
CI.7
Záručná doba - podmienky záručného servisu
7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a
prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť
podpísaný oboma zmluvnými stranami.
7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 bod 2.1 po jeho realizácií má
požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve,
platných právnych predpisov, STN a ostatných predpisov.
7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína
plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteFom na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí
predmetu zmluvy. Záručná doba na dodané a zabudované materiály a výrobky je 24 mesiacov a riadi
sa podľa dispozícií záručných listov ich výrobcov.
7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v bode 7.2 tohto článku, má predmet zmluvy vady. Za
vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch
potrebných na užívanie diela, ako aj právne a iné faktické vady.
7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné.
Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Rozoznávajú sa:

a)

zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri
preberaní predmetu zmluvy. Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a
prevzatí predmetu zmluvy,

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy a vyskytnú
sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného
odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť bezodkladne, najneskôr do 3
pracovných dní po jej oznámení.
7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi

oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a následne zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v takomto prípade objednávateľ môže:
a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vädnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela
a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstúpiť od zmluvy s nárokom na úhradu s tým súvisiacich nákladov.
ČL 8
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania
8.1 Pri nedodržaní termínu odovzdania diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
0,25 % z ceny diela vrátane DPM za každý deň omeškania odovzdania diela.
8.2 Výška úroku z omeškania, ktorú je povinný zaplatiť objednávateľ za nedodržanie úhrady faktúry
v lehote jej splatnosti, je vo výške 0,25 % z výšky faktúry s DPH za každý deň omeškania s úhradou.
8.3 Uplatnenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania musí byť vykonané písomnou formou.
ČI.9
Podmienky vykonania diela
9.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži
na výber zhotovíteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie,
podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými
technickými normami, platnými právnymi všeobecno-záväznými predpismi, ako i s požiarnymi
a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
9.2 O začatí prác spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
9.3 Zhotoviteľ je povinný vypratať a vyčistiť priestory a odovzdať ich objednávateľovi najneskôr v deň
odovzdania diela po ukončení prác podľa bodu 10.2.
9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia právnych predpisov
predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti-najmä pri montáži je potrebné dodržiavať
bezpečnostné a protipožiarne opatrenia, používať ochranné pomôcky, postupovať spôsobom
doporučeným výrobcom zariadenia, používať výrobky s platnými certifikátmi kvality, vykonávať
zváračské práce len pracovnici s predpísanými skúškami, rešpektovať pokyny bezpečnostného
a požiarneho technika a pod. Po vykonaní diela a pri jeho riadnom odovzdaní zhotoviteľ odovzdá aj
sprievodnú technickú dokumentáciu, vrátane pasportov a certifikátov jednotlivých zariadení, ktoré
budú súčasťou preberacieho protokolu.
9.5 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy prechádza
na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma
zmluvnými stranami.

9.6

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. V opačnom prípade mu nebude
uznaná vzniknutá škoda a náhradu tejto škody si neuplatni u objednávateľa.

9.7

Objednávateľ môže odmietnuť dodanie diela a prác zhotoviteľa, ak nespĺňajú technické podmienky
alebo sú v rozpore s toto zmluvou.

9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť počas vykonávania diela a stým súvisiacich prác „Stavebný denník".
Za objednávateľa je oprávnená vykonávať zápisy a koordinovať inžiniersko-projektovú činnosť
medzi objednávateľom a zhotoviteľom osoba uvedená v bode 9.9 ako zodpovedná osoba
na strane objednávateľa.
9.9

Pri plnení diela plní na strane zhotoviteľa funkciu hlavného...................... a na strane objednávateľa
funkciu zodpovednej osoby...............

9.10 V záujme zabezpečenia zhotovovaného diela pred prípadnými dôsledkami zhotoviteľ uzavrie
s poisťovňou, akopoistiteľ zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu vo výške najmenej
60 000,00 € a zabezpeč í platnosť a účinnosť tejto zmluvy počas zhotovovania diela. Zhotoviteľ
jedno vyhotovenie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri zhotovovaní diela
alebo ich overenú kópiu odovzdá objednávateľovi. Súčasne je zhotoviteľ povinný poskytnúť
objednávateľovi v súvislosti s prípadným vznikom poistnej udalosti potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ
je do piatich dní od doručenia výzvy objednávateľa povinný predložením úradne overenej kópie
poistnej zmluvy a dokladom o zaplatení poistného platnosť a účinnosť zmluvy o poistení
zodpovednosti za škodu, a to kedykoľvek počas zhotovovania diela a 3 mesiace od odovzdania
a prevzatia celého diela.
ČI. 10
Odovzdanie a preberanie prác
10.1 Zhotoviteľje povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia diela
termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany
povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie
diela boío ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním
zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.
10.2 Dokladom o splnení - odovzdaní diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu
zmluvy, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. V protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy
zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá, ak dielo nemá
vady a nedorobky. K začatiu preberacieho konania riadne zhotoveného diela, predloží zhotoviteľ
objednávateľovi tieto náležitosti:
a)

východiskové revízne správy príslušných zariadení,

b)

protokoly o vykonaní kvalitatívnych skúšok príslušných zariadení,

c,

kópie listov zo stavebného denníka

d)

doklady o uložení sute a ostatného odpadu vzniknutého v súvislosti so zhotovovaním dieía
na skládkach,

e)

doklady o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcii zabudovaných do diela,
v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a inými
súvisiacimi právnymi normami a predpismi, vždy v troch vyhotoveniach, vrátane záručných
listov a návodov na obsluhu,

f)

písomné
záväzných

vyhlásenie

zhotoviteľa,

že

dielo

je

zhotovené

podľa

všeobecne

predpisov, technických noriem a podľa dokumentácie realizácie diela, prípadne

so zmenami požadovanými objednávateľom počas jeho zhotovovania,
g)

položkový súpis všetkých vykonaných prác a výkonov v písomnej aj elektronickej forme,

h)

odovzdať projekt skutočného vyhotovenia diela.

10.3 Ak nedôjde k úspešnému odovzdaniu diela z dôvodov, že dielo má vady a nedorobky alebo v rámci
preberacieho konania zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi náležitosti uvedené v bode 10.2 tohto
článku alebo z

iných objektívnych dôvodov, pre ktoré nebolo možné dielo riadne odovzdať

a prevziať, zmluvné strany sa zaväzujú postupovať primerane ako je uvedené v bode 10.1 tohto
článku, pričom berú na vedomie, že náhradný termín opakovaného preberacieho konania nemôže
byť dlhší ako 15 dní od neúspešného preberacieho konania.
10.4 Zhotoviteľ sa v prípade potreby zaväzuje zaškoliť obsluhu určenú Objednávateľom na prevádzku
kotlov alebo iných dodaných zariadení.

Čl. 11
Riešenie sporov a ukončenie zmluvy
11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom,
hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.
11.2 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
11.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak je zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením
a dodaním diela o viac ako 30 kalendárnych dní alebo v iných prípadoch ustanovených touto
zmluvou a Obchodným zákonníkom.
11.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry
viac ako 30 kalendárnych dní alebo v iných prípadoch ustanovených touto zmluvou a Obchodným
zákonníkom.
11.5. Odstúpenie od zmluvy musím byť doručené druhej zmluvnej strane písomne. Odstúpením
od zmluvy nie sú dotknuté iné nároky vyplývajúce z tejto zmluvy.
Čl. 12
Záverečné ustanovenia
12.1 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
12.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ
a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

12.3 Zmluva môže byť zmenená len na základe písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené na základe
dohody zmluvných strán. Vo vzťahoch neupravených touto zmluvou piati Obchodný zákonník
a súvisiace platné právne predpisy.
12.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva je podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a bude zverejnený v Centrálnom
registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.
12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, jej obsah je im plne
zrozumiteľný a určitý, ich zmluvná voľnosť je neobmedzená, s predmetom zmluvy sú oprávnení
nakladať a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.
12.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy"- projektová dokumentácia“
Príloha č. 2 - „Rozpočet diela"

V..................dňa:

V

Za objednávateľa:

Za zhotovíteľa:

Ing. Karol Mitrík
predseda

„dňa:
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TERMOCOM, spol. s r.o., Kladnianska 12, 821 05 Bratislava
tel.: 02/4341 3610, fax: 02/ 4342 6844 e-mail: termocom@termocom.sk

TECHNICKÁ SPRÁVA
Časť: Vykurovanie

investor
Stavba
Miesto
Stupeň
Vypracoval
Zodp.projektant
Č.zákazky
Dátum

Slovenská republika v zast. Najvyšší kontrolný úrad SR
Výmena zariadení kotolne
Priemyselná 2, Bratislava
RP
Ing. Jozef Šimo
Ing. Jozef Šimo
3732-2020
03.2020
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A. Všeobecne
V projekte je spracovaný návrh výmeny zariadení kotolne v administratívnej budove
Priemyselná 2 v Bratislave. Pri riešení projektu vykurovania sa vychádzalo z výkresov stavebnej časti
objektu a požiadaviek investora a projektovej dokumentácie skutkového prevedenia „Kotolňa NKU“
a zameraním skutkového stavu. Podľa STN EN 12831 je objekt zaradený do lokality s najnižšou
výpočtovou teplotou ^=-11 °C.
Projekt je vypracovaný v rozsahu projektu pre realizáciu.

B. Východzie podklady
pôvodné výkresy stavebnej časti
požiadavky investora
zameranie skutkového stavu ÚK

C. Existujúci stav vykurovacieho systému
V objekte je inštalovaná a prevádzkovaná nízkotlaká plynová kotolňa. Realizovaná bola v roku
2006. Kotolňa je umiestnená na 7.NP a ma samostatné prirodzené vetranie. Každý kotol ma vlastnú
expanznú nádobu Reflex N 80I a vlastný poistný ventil DN25 s otváracím pretlakom 3bar. Zo spoločnej
kotlovej kaskády sú napojené dva rozdeľovače a zberače. Rozdeľovač a zberač v priestore kotolne na
7. NP napája vetvu prípravy TÚV, vetvu rozvodu ÚK - fancoily, vetvu VZT. Každá vetva má vlastné
čerpadlo a regulácia je ovládaná cez reguláciu Buderus 4121 s príslušnými modulmi. Druhý rozdeľovač
a zberač v priestore strojovne v suteréne napája 3-vetvy. Vetva ÚK juh, vetva ÚK stred, vetva ÚK
sever ma vlastnú zostavu čerpadla, 3-cestného ventilu ktorá je ovládaná z regulácie Buderus
Prepojenie rozdeľovačov je riešené pomocou samostatnej vetvy vypojenej za anuloidom. Daná vetva
má vlastné čerpadlo s 3-cestným ventilom. K zberaču UK je pripojená expanzná nádoba Reflex N600
s poistným ventilom DN25/6bar.

D. Navrhované technické riešenie
V zdroji tepla budú vymenené existujúce kotly spoločne s čerpadlovými skupinami. Ostatné
technologické zariadenia - hydraulická kaskáda, dymovod, rozdeľovače a zberače ostávajú pôvodné..
Pôvodné ostáva aj zabezpečenie systému ÚK - expanzné nádoby (majú platnú úradnú skušku)
a poistné ventily. Doplnené budú ručné regulačné ventily s možnosťou merania prietoku na každú
vetvu. Dimenzia a typ ventilu je uvedený vo výkresovej dokumentácii. Na jednotlivé vetvy rozdeľovača
a zberača v kotolni budú doplnené aj spätné klapky.
Regulácia nových zariadení bude pomocou novej regulácie a príslušných modulov
zabezpečujúca plynulej regulácie výkonu kotla, kaskádový výkon kotolne, riadenie jednotlivých okruhov
a možnosťou diaľového prístupu pre servis a obsluhu kotolne.

D.1 Bilancia pôvodných a nových zariadení
Technické údaje kotla - pôvodné
• Typ kotla
• Prevedenie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet kusov
menovitý výkon
ročné využitie kotla
palivo
max. spotreba paliva
max.prev.tlak
Poistná teplota havarijného termostatu
max.teplota na výstupe z kotla
hmotnosť

Priemyselná 2

: Kotol Buderus GB162-80
: turbo, „C“ - (TPP 70401) s nasávaním spaľovacieho
vzduchu z priestoru kotolne
:3
: 3x 80kW = 240kW
: 109 %
: zemný plyn
: 3x7,45 = 22,35m3/h
: 3bar
:110°C
:95°C
:75kg
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Technické údaje kotla - nové
Typ kotla
Prevedenie
Počet kusov
menovitý výkon
ročné využitie kotla
palivo
max. spotreba paliva
max.prev.tlak
Poistná teplota havarijného termostatu
max.teplota na výstupe z kotla
hmotnosť

: Nástenný plynový kondenzačný kotol s výkonom
19.3-82kW
: turbo, „C“ - (TPP 70401) s nasávaním spaľovacieho
vzduchu z priestoru kotolne
:3
: 3x 80kW = 240kW
: 109 %
: zemný plyn
: 3x7,45 = 22,35m3/h
: 3bar
:110°C
: 95’C
: 75kg

D.2 Vykurovací systém
Navrhnutý je teplovodný dvojrúrový vykurovací systém a ostáva nezmenený
Parametre vykurovacieho systému:
• výpočtový teplotný spád ÚK
• tlakové pásmo
• max. teplota

: 80/60 "C - vykurovacie telesá
: PN6
: 90 °C

D.2.1 Vykurovacie telesá
Vykurovacie telesá zostávajú ostávajú existujúce liatinové článkové.
Pripojenie VT bude zo samostatného ležatého rozvodu pre každé podlažie.
Každé vykurovacie teleso ma termostatický ventil s hlavicou Oventrop.
D.2.2 Potrubné rozvody
Potrubné rozvody ostávajú nezmenené.
D.2.3 Armatúry
Armatúry v rozvodoch ÚK ostávajú nezmenené.
E. Vetranie
Vetranie kotolne a prívod spaľovacieho vzduchu ostávajú pôvodné a bez zmeny.
F. Zabezpečovacie zariadenie
Zabezpečovacie zariadenie systému ÚK ostáva pôvodné a nezmenené.
Expanzné nádoby - platná úradná skúška
3x expanzná nádoba Reflex N 80 / 3bar. - kotle
1 x expanzná nádoba Reflex N600 / 3bar - systém Ú K
Poistné ventily
3x poistný ventil DN25 / 3bar - kotle
1 x poistný ventil DN25 / 6bar - systém ÚK
G. Meranie a regulácia
Pôvodná regulácia Buderus 4121 bude nahradená novou reguláciou rady 5000.
-plynulý výkon kotla
-kaskáda kotlov
-ekvitermická regulácia
-vetva ÚK - Fancoily
-vetva ÚK-Juh
-vetva ÚK - Stred
-vetva ÚK - Sever
- príprava TÚV
- vetva VZT
Priemyselná 2
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Rozvody elektro - silnoprúd ostávajú bez zmeny.
Havarijné stavy ostávajú bez zmeny a pôvodné.
H. Skúšky zariadenia
Skúška zariadenia sa vykoná pódia STN EN12828. Každé zmontované zariadenie musi mať
pred uvedením do prevádzky vykonanú skúšku tesnosti a skúšku prevádzkovú. Pred samotnými
skúškami je potrebné zariadenie prepláchnúť.
E.1 Skúška tesnosti
Zariadenie teplovodného systému sa napustí vodou a po dosiahnutí skúšobného pretlaku
0,40MPa sa celý rozvod prehliadne. Všetky spoje nesmú vykazovať viditeľné netesnosti.
V zariadeniach sa udržuje tlak po dobu 6 hodín, po ktorých sa vykoná nová prehliadka zariadenia.
Výsledok skúšky sa považuje za úspešný, ak sa pri prehliadke neobjavia netesnosti a pokles tlaku
v systéme.
Skúška sa vykoná za účasti investora a o jej výsledku sa spravi zápis do stavebného denníka.
E.2 Skúška prevádzková
Vykonáva sa za účelom zistenia správnej funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia. Vykoná
sa po tlakovej skúške. Vykurovacia skúška trvá bez prestávky 72 hodín.
Počas skúšky sa vykoná kontrola:
montážnych prác strojného a elektrického zariadenia,
správnej funkcie zariadenia jednotlivo i ako celku v súlade s projektom a prevádzkovými
podmienkami,
správnej funkcie armatúr,
- dosiahnutia technických parametrov (kotla, poistného ventilu)
projektovaných prietokov - vykoná sa hydraulické doregulovanie teplovodného
systému a vyhotoví sa protokol. Na ručných regulačných ventiloch je potrebné
odkontrolovať a nastaviť požadovaný prietok.
Skúška sa vykoná za účasti investora a o jej výsledku sa spraví zápis do stavebného denníka.
I.

Pokyny pre montáž a prevádzku
Pri realizácii je potrebné dodržať platnú legislatívu ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci (Zákon 124/2006).
Pri zváraní je potrebné zabezpečiť prevetrávanie priestoru. Pri zváraní je nutné dodržiavať
zásady protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce v zmysle č.25/1984 Zb a č. 75/1996 Zb.
Montážna organizácia na všetkých manometroch vyznačí max. a min. prevádzkové pretlaky,
na teplomeroch max. a min. teploty. Hodnoty budú vyznačené nestierateínou farbou.
Inštalácie strojných zariadení a potrubných rozvodov je potrebné previesť pódia montážnych
predpisov výrobcov jednotlivých zariadení.
Všetky zásadné zmeny počas realizácie je potrebné konzultovať s projektantom.
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PODORYS KOTOLNE
LEGENDA ZARIADENÍ KOTOLNE - DEMONTÁŽ
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Príloha č. 2 k Zmluve

Rozpočet diela
Výmena zariadení kotolne NKÚ Bratislava
Pol. Skrátený popis

1
2
3
4

5

6
7
1
2
3
4
5
6
7
Ô
9
10
11
12

A. Dodávka
Závesný plynový kondenzačný kotol 19.3-82kW s pripojením na TL3
Ôerpadlová skupina
Pripojovacie príslušenstvo
Nová regulácia rady 5000
Logamatic R5313
Modul FM-CM
Modul FM-CM S05
SD FM-CM 2018/01 sk
Modul FM-MM S09
Snímač Set, RD 6,0 3000 10K
Snímač teploty FV/FZ
Regulačný ventil VTR
DN25
DN40
Spätné klapky
DN25
Pomocný materiál
B. Montáž
Demontáž kotlov
Montáž kotlov
Odpojenie a pripojenie regulácie
Montáž regulačných ventilov
Montáž spätných klapiek
Uvedenie do prevádzky kotlov
Uvedenie do prevádzky regulácie
Revízna správa plynové spotrebiče
Správa o dobornej prehliadke vyhláška č.25
Protokol hydraulického vyregulovania ÚK - kotolňa, strojovňa
Vypustenie/napustenie vykurovacej sústavy
Vykonanie skúšok - tlaková skúška, vykurovacia skúška

13

Cena celkom v EUR bez DPH

14

Cena celkom v EUR s DPH

Merná Počet Jednotková Cena celkom
v EUR
jednotka m.j. cena v EUR
ks
ks
ks

3
3
3

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

2
1
1
1
2
1
2

ks
ks

3
3

ks
kpl.

3
1

ks
ks
kpl.
ks
ks
ks
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
ks
ks

3
3
1
6
3
3
1
1
1
1
1
1
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A. Všeobecne
V projekte je spracovaný návrh výmeny zariadení kotolne v administratívnej budove
Priemyselná 2 v Bratislave. Pri riešení projektu vykurovania sa vychádzalo z výkresov stavebnej časti
objektu a požiadaviek investora a projektovej dokumentácie skutkového prevedenia „Kotolňa NKÚ“
a zameraním skutkového stavu. Podľa STN EN 12831 je objekt zaradený do lokality s najnižšou
výpočtovou teplotou t„=-11 'C.
Projekt je vypracovaný v rozsahu projektu pre realizáciu.

B. Východzie podklady
pôvodné výkresy stavebnej časti
požiadavky investora
zameranie skutkového stavu ÚK

C. Existujúci stav vykurovacieho systému
V objekte je inštalovaná a prevádzkovaná nízkotlaká plynová kotolňa. Realizovaná bola v roku
2006. Kotolňa je umiestnená na 7.NP a ma samostatné prirodzené vetranie. Každý kotol ma vlastnú
expanznú nádobu Reflex N 80I a vlastný poistný ventil DN25 s otváracím pretlakom 3bar. Zo spoločnej
kotlovej kaskády sú napojené dva rozdeľovače a zberače. Rozdeľovač a zberač v priestore kotolne na
7. NP napája vetvu prípravy TÚV, vetvu rozvodu ÚK - fancoily, vetvu VZT. Každá vetva má vlastné
čerpadlo a regulácia je ovládaná cez reguláciu Buderus 4121 s príslušnými modulmi. Druhý rozdeľovač
a zberač v priestore strojovne v suteréne napája 3-vetvy. Vetva ÚK juh, vetva ÚK stred, vetva ÚK
sever ma vlastnú zostavu čerpadla, 3-cestného ventilu ktorá je ovládaná z regulácie Buderus
Prepojenie rozdeľovačov je riešené pomocou samostatnej vetvy vypojenej za anuloidom. Daná vetva
má vlastné čerpadlo s 3-cestným ventilom. K zberaču UK je pripojená expanzná nádoba Reflex N600
s poistným ventilom DN25/6bar.

D. Navrhované technické riešenie
V zdroji tepla budú vymenené existujúce kotly spoločne s čerpadlovými skupinami. Ostatné
technologické zariadenia - hydraulická kaskáda, dymovod, rozdeľovače a zberače ostávajú pôvodné..
Pôvodné ostáva aj zabezpečenie systému ÚK - expanzné nádoby (majú platnú úradnú skušku)
a poistné ventily. Doplnené budú ručné regulačné ventily s možnosťou merania prietoku na každú
vetvu. Dimenzia a typ ventilu je uvedený vo výkresovej dokumentácii. Na jednotlivé vetvy rozdeľovača
a zberača v kotolni budú doplnené aj spätné klapky.
Regulácia nových zariadení bude pomocou novej regulácie a príslušných modulov
zabezpečujúca plynulej regulácie výkonu kotla, kaskádový výkon kotolne, riadenie jednotlivých okruhov
a možnosťou diaľového prístupu pre servis a obsluhu kotolne.

D.1 Bilancia pôvodných a nových zariadení
Technické údaje kotla - pôvodné
Typ kotla
Prevedenie
Počet kusov
menovitý výkon
ročné využitie kotla
palivo
max. spotreba paliva
max.prev.tlak
Poistná teplota havarijného termostatu
max.teplota na výstupe z kotla
hmotnosť

Priemyselná 2

: Kotol Buderus GB162-80
: turbo, „C“ - (TPP 70401) s nasávaním spaľovacieho
vzduchu z priestoru kotolne
:3
: 3x 80kW = 240kW
: 109 %
: zemný plyn
: 3x7,45 = 22,35m3/h
: 3bar
:110°C
;95°C
:75kg
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Technické údaje kotla - nové
• Typ kotla
•

Prevedenie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet kusov
menovitý výkon
ročné využitie kotla
palivo
max. spotreba paliva
max.prev.tlak
Poistná teplota havarijného termostatu
max.teplota na výstupe z kotla
hmotnosť

: Nástenný plynový kondenzačný kotol s výkonom
19.3-82kW
: turbo, „C“ - (TPP 70401) s nasávaním spaľovacieho
vzduchu z priestoru kotolne
:3
: 3x 80kW = 240kW
: 109 %
: zemný plyn
: 3x7,45 = 22,35m3Zh
: 3bar
:110cC
: 95*C
:75kg

D.2 Vykurovací systém
Navrhnutý je teplovodný dvojrúrový vykurovací systém a ostáva nezmenený
Parametre vykurovacieho systému:
• výpočtový teplotný spád ÚK
• tlakové pásmo
• max. teplota

: 80/60°C - vykurovacie telesá
: PN6
: 90 ‘C

D.2.1 Vykurovacie telesá
Vykurovacie telesá zostávajú ostávajú existujúce liatinové článkové.
Pripojenie VT bude zo samostatného ležatého rozvodu pre každé podlažie.
Každé vykurovacie teleso ma termostatický ventil s hlavicou Oventrop.
0.2.2 Potrubné rozvody
Potrubné rozvody ostávajú nezmenené.
D .2.3 Armatúry
Armatúry v rozvodoch Ú K ostávajú nezmenené.
E. Vetranie
Vetranie kotolne a prívod spaľovacieho vzduchu ostávajú pôvodné a bez zmeny.
F. Zabezpečovacie zariadenie
Zabezpečovacie zariadenie systému ÚK ostáva pôvodné a nezmenené.
Expanzné nádoby - platná úradná skúška
3x expanzná nádoba Reflex N 80 Z 3bar. - kotle
1x expanzná nádoba Reflex N60013bar- systém ÚK
Poistné ventily
3x poistný ventil DN25 Z 3bar - kotle
1x poistný ventil DN25 Z 6bar - systém ÚK
G. Meranie a regulácia
Pôvodná regulácia Buderus 4121 bude nahradená novou reguláciou rady 5000.
-plynulý výkon kotla
-kaskáda kotlov
-ekvitermická regulácia
-vetva ÚK - Fancoily
-vetva ÚK - Juh
-vetva ÚK - Stred
-vetva ÚK - Sever
- príprava TÚV
- vetva VZT
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Rozvody elektro - silnoprúd ostávajú bez zmeny.
Havarijné stavy ostávajú bez zmeny a pôvodné.
H. Skúšky zariadenia
Skúška zariadenia sa vykoná pódia STN EN12828. Každé zmontované zariadenie musí mať
pred uvedením do prevádzky vykonanú skúšku tesnosti a skúšku prevádzkovú. Pred samotnými
skúškami je potrebné zariadenie prepláchnúf.
E.1 Skúška tesnosti
Zariadenie teplovodného systému sa napustí vodou a po dosiahnuti skúšobného pretlaku
0,40MPa sa celý rozvod prehliadne. Všetky spoje nesmú vykazovať viditeľné netesnosti.
V zariadeniach sa udržuje tlak po dobu 6 hodfn, po ktorých sa vykoná nová prehliadka zariadenia.
Výsledok skúšky sa považuje za úspešný, ak sa pri prehliadke neobjavia netesnosti a pokles tlaku
v systéme.
Skúška sa vykoná za účasti investora a o jej výsledku sa spraví zápis do stavebného denníka.
E.2 Skúška prevádzková
Vykonáva sa za účelom zistenia správnej funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia. Vykoná
sa po tlakovej skúške. Vykurovacia skúška trvá bez prestávky 72 hodfn.
Počas skúšky sa vykoná kontrola:
montážnych prác strojného a elektrického zariadenia,
správnej funkcie zariadenia jednotlivo i ako celku v súlade s projektom a prevádzkovými
podmienkami,
správnej funkcie armatúr,
dosiahnutia technických parametrov (kotla, poistného ventilu)
projektovaných prietokov - vykoná sa hydraulické doregulovanie teplovodného
systému a vyhotoví sa protokol. Na ručných regulačných ventiloch je potrebné
odkontrolovať a nastaviť požadovaný prietok.
Skúška sa vykoná za účasti investora a o jej výsledku sa spraví zápis do stavebného denníka.
I.

Pokyny pre montáž a prevádzku
Pri realizácii je potrebné dodržať platnú legislatívu ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci (Zákon 124/2006).
Pri zváraní je potrebné zabezpečiť prevetrávanie priestoru. Pri zváraní je nutné dodržiavať
zásady protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce v zmysle č.25/1984 Zb a č. 75/1996 Zb.
Montážna organizácia na všetkých manometroch vyznač! max. a min. prevádzkové pretlaky,
na teplomeroch max. a min. teploty. Hodnoty budú vyznačené nestierateľnou farbou.
Inštalácie strojných zariadení a potrubných rozvodov je potrebné previesť podľa montážnych
predpisov výrobcov jednotlivých zariadení.
Všetky zásadné zmeny počas realizácie je potrebné konzultovať s projektantom.
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PODORYS KOTOLNE
LEGENDA ZARIADENÍ KOTOLNE - DEMONTÁŽ
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PODORYS KOTOLNE

LEGENDA NOVÝCH ZARIADENÍ
1

TEPLOVODNÝ ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Q=19,3-02kW

2

PRIPOJOVACIA SKUPINA ČERPADLA UPEH25-0O
REGULAČNÝ VENTIL VTR ON2S - vetva TÚV
REGULAČNÝ VENTIL VTR ON25 * vetva FANCOlLY

3
4

5
6

REGULAČNÝ VENTIL VTR DN25 - vetva VZT
REGULAČNÝ VENTIL VTR DNAO - vetva JUH

7

REGULAČNÝ VENTIL VTR DNAO - vetva STRED

8

REGULAČNÝ VENTIL VTR DNAO - vetva SEVER

9

REGULÁCIA rada 5000

10

SPÄTNÁ KLAPKA DN25
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