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

Odbor ekonomiky a prevádzky
COMMON ASSESjMENT
F RAM E WORK

jaFOTvnŕ-

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 dvoch nových teplovodných plynových kondenzačných kotlov v kotolni
administratívnej budovy Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Expozitúra Banská
Bystrica, Horná 57,974 01 Banská Bystrica.
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: 30844 878
DIČ:2020815665
IČDPH: nie je platca DPH
Tel.: 02501 14 507
E-mail: ladislav.kralik@nku.gov.sk
Intemetová stránka: www.nku.qov.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladňa
Číslo účtu: 700 00606603/8180
1.

2.

3.
4.

Predmet obstarávania: Výmena a dodanie dvoch nových teplovodných plynových kondenzačných kotlov
v kotolni administratívnej budovy Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Expozitúra Banská
Bystrica, Horná 57,974 01 Banská Bystrica.
Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je Výmena a dodanie dvoch nových teplovodných plynových kondenzačných kotlov
v kotolni administratívnej budovy Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Expozitúra Banská
Bystrica, Horná 57, 974 01 Banská Bystrica.. 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 obstarávateí neposkytuje
preddavok ani zálohovú platbu.
Predpokladaná hodnota zákazky: 16.901,435 € bez DPH

5.

V prípade ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky určená
verejným obstarávateíom, verejný obstarávateí má právo túto ponuku neprijať.
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.

6.
7.

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

8.

Miesto a lehota na predloženía/doručenia ponuky:
Miesto: NKÚ SR Priemyselná 2, Bratislava 824 73,

Lehota: do 18.02.2022 do 09:00 h.
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Ing. Ladislav Králik, verejne obstaravanie@nku.gov.sk, teľ: 02 501 14 511.
10. Spôsob predloženia ponuky:

9.

e-mailom na mailovú adresu: vereineobstaravanie@nku.gov.sk (maximálna veľkosť e- mailu je 10 Mb)
poštou alebo osobne na adresu NKÚ SR Priemyselná 2,824 73 Bratislava v podateľni v čase od
09:00h 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.“
11. Podmienky účasti a pokyny na zostavenie ponuky:
Osobné postavenie * § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa písm. 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 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
dokladom o oprávnení poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.
Postačuje predložiť obyčajnú kópiu uvedeného dokladu (dokladov). V prípade predloženia ponuky
prostredníctvom e - mailu je možné predložiť uvedený doklad (doklady) v elektronickej podobe (sken).
12. Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ,
IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá, príloha č.3,
b.
c.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie podľa vzoru - príloha č.3,
Ocenený (vyplnený) Výkaz - výmer - príloha č. 2,

d.

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 11 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),
e. Vyplnený návrh Zmluvy o dielo s prílohami
f.
Preukaz alebo osvedčenie na vykonávanie činnosti podľa §16 vyhl. č.124/2006 Z.z.
Ponuky musia byť predložené v Slovenskom jazyku. Variantné riešenie sa nepripúšťa.
13. 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
prac sa môžu zúčastniť záujemci, v termíne od 10.02.2022 až 17.02.2022 v pracovných dňoch medzi
09,00 hod.-13,00 hod. alebo inom dohodnutom termíne. Kontaktnou osobou pre obhliadku miesta
dodania predmetu zákazky je:
Ing. Zdenko Žaluď
tel. č. 0907 691 751,
e-mail: zdenko.zalud@nku.gov.sk.
Z uvedenej obhliadky bude spísaná „Zápisnica z obhliadky“.
14. Otváranie ponúk:
Dňa 18.02.2022 o 11:00 h. v mieste verejného obstarávateľa NKÚ SR, Priemyselná 2,824 73 Bratislava.
15. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné.
16. Lehota viazanosti ponúk: 28.02.2022
17. 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 musí obsahovať všetky
náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
18. 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.

19. Miesto stavebných prác predmetu zákazky:
Miesto dodania: objekt Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Expozitúra Banská Bystrica,
Horná 57,974 01 Banská Bystrica.
20. Lehoty na začatie a dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Termín začatia stavebných prác: dňa 01.06.2022
Termin na ukončenie stavebných prác: do 31.08.2022
21. 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.
22. Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú prílohy:
Príloha č.1:
Príloha č.2:
Príloha č.3:
Príloha č.4:
Príloha č.5:

Opis zákazky
Výkaz výmer
Návrh uchádzača na plnenie kritéria,
Návrh Zmluvy na dodanie kotlov a ich kontrola
Projektová dokumentácia

Vybavuje: Ing. Ladislav Králik
V Bratislave 08.02.2022

Mgr, Ľubica Gazdova
generálna riaditeľka

Príloha č. 1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je výmena a dodanie dvoch nových teplovodných plynových kondenzačných kotlov,
so zárukou 36 mesiacov, v kotolni administratívnej budovy Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
Expozitúra Banská Bystrica, Homá 57,974 01 Banská Bystrica, uskutočnenie kompletných demontážnych prác
starých a montážnych prác nových plynových kotlov podľa príslušných platných právnych predpisov a technickoprevádzkových predpisov výrobcu dodaných kotlov, v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, STN a EN
normami zahŕňajúca ekologickú likvidáciu starých demontovaných kotlov, prípadne iných súčastí vybavenia kotolne
týkajúcich sa predmetu zákazky.
Úspešný uchádzač zabezpečí odbornú prehliadku kotlov pred začatím vykurovacieho obdobia počas doby trvania
záruky kotlov. V rámci zadávania predmetnej zákazky verejný obstarávateľ požaduje nízkotlakové plynové kotly
umiestniť na mieste pôvodných nízkotlakových kotlov.

Požiadavky pre predmet zákazky sú nasledovné:
Rekonštrukcia nízkotlakovej plynovej kotolne bude pozostávať z uskutočnenia demontáže existujúcich kotlov a
komplexnej dodávky plynových kotlov pozostávajúcej z dvoch kusov nových teplovodných plynových
kondenzačných kotlov,
•

Demontáž existujúcich dvoch nízkotlakových kotlov pripadne 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 dvoch teplovodných plynových kondenzačných kotlov
v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, STN a EN,

•

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

•

Spustenie kotlov do prevádzky oprávnenou osobou,

•

Zaškolenie obsluhy,

•

Práce súvisiacich profesii:

-

stavebná časť - úprava hlavy komína a otvoru obbočky, po montáži novej komínovej vložky.

-

vymaľovanie kotolne - podľa požiadavky investora

-

elektro - napojenie kotlov a regulčie na jestvujúce rozvody

-

prepojenie vonkajšieho snimača teploty

-

zdravotechnika - prepojenie vývodov odpadového kondenzátu do jestvuj, podlahovej vpuste
napojenie úpravne vody

-

plynovod - prepojenie kotlov na jestvujúce prípojky ku kotlom

Špecifikácia predmetu zákazky, technické údaje nových kotlov:
Kotol teplovodný plynový kondenzačný
•

účinnosť 108 % zemný plyn 3,2 m3/h, dymovod DN 80 a spoločný DN 130mm pre 2 kotly, elektro IP x 4D, N
= 180W/230V, konštr.tlak 0,30P, regulácia ekvitermická kotlová, kaskádová + čidia Počet kusov
:2

•

menovitý výkon

: 5,7 - 25,0 kW

•

ročné využitie kotla

: 108 %

•

palivo

: zemný plyn

•

max. spotreba paliva

: 3,2m3/h

•

prípustný prac.pretlak

: 3bar

•

max.teplota vody

:85°C

- Hydraulický vyrovnávač prietok do 3,5m3/h DN40

1 ks

- Tlaková expanzná nádoba konštrukčný tlak do 6 bar
50/1,5 bar obsah 5011 ks

- Obehové čerpadlo - vykurovanie radiátory
čerpadlo 32-60 s meničom otáčok
V=3,34m3/h H=2,0mH2O N= 9-110W/0.09-0.91 A/230V EEI 0,19
tlak 0.6 MPa 1 ks

- Úpravňa vody chemická max. výkon 300 l/hod
so solnou náplňou

1 ks

- SOPUCH: ocelový kotlový DN 80 mm spoločný DN 130 mm
dymovod nad strechu objektu min. 0,5m
prívod vzduchu na horenie z kotolne, otvor nad podlahu
vo vstupných dverách, rozmer 450 x 100 mm s mriežkou

Navrhované technické riešenie
Zdroj tepla je centrálna nízkotlaková plynová kotolňa teplovodná, ktorá je umiestnená v samostatnej miestnosti na
1.NP.
Výkon kotolne navrhovaný je 2 x 25,0 kW pre vykurovanie.
Zaradenie kotolne je do skupiny kotly - zariadenia skupina C
Zaradenie kotolne je do skupiny tlakových stab. nádob - zariadenia skupina B/b1
Jestvujúce vykurovanie v kotolni sa zdemontuje v plnom rozsahu. Ostane iba centrálna stúpačka prívodná a ležaté
rozvody pod stropom. Vykurovanie je teplovodné dvojrúrové s dolným rozvodom. Vykurovacie médium je teplá
voda o tepelnom spáde 70/55 C s núteným obehom pre radiátorové okruhy.
Vykurovanie a uvedenie do prevádzky musí zodpovedať STN EN 12 822+A1 (06 0310) a zákona NR SR
č.330/1996Z.z. Montáž vykurovacieho zariadenia môže prevádzať iba oprávnená organizácia s osvedčením TI,
vyhl. č. 124/2006 Z.z. § 16. Montáž regulácie iba špecializovaná firma pre MaR.
Plynová kotolňa:
Kotolňa zodpovedá TTP 70401, STN EN 1775 a vyhl.508/2009 Zz.
Dodané 2 ks kotol Q - 25,0 kW teplovodný na zemný plyn závesný kondenzačný. Tlak plynu 2,0 kPa Spôsob
regulácie horenia - modulovaný.

Príloha č 2

Zadanie s výkazom výmer
Stavba:
Objekt:

JKSO:
Dátum:

P.Č.

KCN

Kód položky

Skrátený popis

MJ

Výmera

Cena
jednotková

Cena celkom

Práce a dodávky PSV
713

Izolácie tepelné

1

713

713110002

MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE POTRUBIA NASUVACEJ

M

40,000

2

713

713110004

TEPELNÁ IZOL POTRUBIA NASUVACIA HR.3cm DN 3/4" M

14,000

3

713

713110005

TEPELNÁ IZOL POTRUBIA NASUVACIA HR.3cm DN 1"

M

5,000
5,000

|

16,000

|

2,000

|

4

713

713110006

TEPELNÁ IZOL POTRUBIA NASUVACIA HR.3cm DN 5/4" M

5

713

713110007

TEPELNÁ IZOL POTRUBIA NASUVACIA HR.3cm DN 6/4" M

6

713

713110012

LEPIDLO PLECHOVKA 1L

KS

7

713

713110014

PÁSKA PRELEPOVACIA / 20M/

M
m2

9,000

%

1,495

6

713

713400821

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami
potrubie, -0,002lOt

9

713

998713201

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

731

Ústredné kúrenie, kotolne

40,000

10

731

731110002

VYKUROVACIA SKÚŠKA SÚSTAVY STN

HOD

24,000

11

731

731110003

PREVÁDZKOVÁ SKÚŠKA SÚSTAVY STN

HOD

10,000

HOD
nom

40,000

12

731

731110005

DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO VYKUROVANIA

13

731

7311100052

DEMONTÁŽ JEST VYKUROVANIA - komíny

1,000

14

731

731110007

REVÍZIE PLYN

KOM
P

15

731

7311100071

REVÍZIE KOMÍN

KOM
P

1,000

16

731

731110009

SPOLUPRÁCA S INOU PROFESIOU

HOD

5,000

17

731

731110011

ÚPRAVA JESTV. POTRUBIA

HOD

8,000

18

731

731110012

VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SÚSTAVY

HOD

5,000

731110013

PREPLACHNUTIE A ODKALENIE SYSTÉMU

HOD

20,000

HOD

1,000

KS

1,000

19

731

1,000

ZAŠKOLENIE PERSONÁLU,PODKLADY PRE

20

731

731110014

21

731

731110020

PRVÁ TLAKOVÁ SKÚŠKA EXPANZNEJ NÁDOBY

2,000

VYTVORENIE PREV. PORIADKU

22

731

731249211

Montáž rýchlovyhrievacieho agregáta plynového bez prípravy
sub
TUV

23

731

731249213

SERVISNÁ SPUSTENIE KOTLA DO 50 kW

ks

2,000

24

731

731250011

PLYN.KOTOL TEPLOVODNÝ KONDENZAČNÝ 25kW

KS

2,000

25

731

7312500192

REGULÁTOR KOTLOVÝ EKVIT. KASKÁDOVÝ UK a cídla KS

1,000

26

731

731250032

DYMOVOD-ZOSTAVA 130 PRE DVA KOTLY - DO ŠACHTY sada

1,000

27

731

7312500323

DYMOVOD-ZOSTAVA130 predĺženie 6x2m. kont kus a
koleno 90, objimky

sada

1,000

28

731

7312500324

DYMOVOD-montaz 10%

sada

1,000

29

731

7312500401

VAILLANT ANULOID WH40 S PUZDROM A IZOLÁCIOU

sada

1,000

30

731

731260007

REGULÁCIA KABELAZ

KS

1,000

31

731

731260090

MONTÁŽ REGULÁCIE

KS

1,000

32

731

731341140

m

4,000

33

731

998731201

hadice napúšťacie gumené pr 20/28
presun nmoi pre KOtoine umiestnene vo vyšitú

%

3,795

732

Ústredné kúrenie, strojovne

iiiiuku) uu o—

I

34

731

732100003

ÚPRAVŇA VODY MALA 500 l/h A NAPLŇ

KS

1,000

35

731

732100004

MONTÁŽ ÚPRAVNE VODY

KS

1,000

KS

1,000

KS

1,000

36

731

732111371

MONTÁŽ - TLAKOVEJ NÁDOBY

37

731

732111374

TLAKOVA EXPANZNÁ NADOBA OBJEM 50 I> 150kPa

38

731

732429112

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40 súb

1,000

39

731

732430012

OBEH ČERPADLO 32-60 230V /MENIČ OTÁČOK

SUB

1,000

733

Ústredná kúrenie, rozvodné potrubie

40

731

733111105

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných
nízkotlakových DN 25

m

5,000

41

731

733111106

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných
nízkotlakových DN 32

m

5,000

42

731

733111107

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných
nízkotlakových DN 40

m

16,000

43

731

733161513

Potrubie plasthlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných

m

7,000

44

731

733190107

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových

m

26,000

45

731

998733201

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m

%

1,610

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

46

731

734209101

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2

ks

7,000

47

731

734209112

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2

ks

3,000

48

731

734209114

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4

ks

1,000

49

731

734209115

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1

ks

4,000

50

731

734209116

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4

ks

4,000

51

731

734209117

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4

ks

6,000

52

731

734209126

Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4

ks

1,000

53

731

734241217

Ventil spätný závitový - priamy G 6/4

ks

1,000

54

731

734242213

Ventil spätný závitový - zvislý G1/2

ks

1,000

55

731

734242215

Ventil spätný závitový - zvislý G 1

ks

2,000

56

731

734261500

AUTOMAT ODVZDUSNOVACI VENTIL G 1/2"

KUS

1,000

57

731

734261502

GUĽOVÝ UZATV.VENTIL G1/2", DO +110C

KUS

2,000

58

731

734261503

GUĽOVÝ UZATV.VENTIL G3/4"

KUS

1,000

59

731

734261504

GUĽOVÝ UZATV.VENTIL G1"

KUS

2,000

60

731

734261505

GUĽOVÝ UZATV.VENTIL G5/4”

KUS

4,000

61

731

734261506

GUĽOVÝ UZATV.VENTIL G6/4"

KUS

4,000

62

731

734261544

FILTER ZAVIŤ. G 6/4"

KUS

1,000

63

731

734261550

VYPÚŠŤACÍ VENTIL GUĽOVÝ NA RADIÁTOR DN 1/2"

KUS

6.000

64

731

7342951211

REGUL.VENTIL TROJCESTNÝ DN1"

ks

1,000

65

731

73429512111

SERVOPOHON

ks

1,000
2,000

66

731

734411141

Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do
ks
200st. C DTR s dĺžkou stopky 60 mm

67

731

734421150

Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem
100

ks

1,000

68

731

998734201

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

%

0,288

767

Konštrukcie doplnkové kovové

69

767

767995101

Montáž ostatných atypických kovových stavebných
doplnkových konštrukcií nad 5 kg

K,

10,000

70

767

767995103

Montáž ostatných atypických kovových stavebných
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg

kg

52,000

71

767

767995199

DODAVKA OCEĽ DOPLNK KONŠTRUKCII UPEVNENIE

KG

10,000

72

767

7679951991

DODAVKAOCEL DOPLNK KONŠTRUKCII KONZOLA

KG

52,000

73

767

767995215

OCHRANNÁ MRIEŽKA 450x100

KS

1,000

74

767

998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
objektoch výšky do 6 m

%

1,035

i

783

Dokončovacie práce - nátery

75

783

783225400

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet farby šedej na
vzduchu schnúce dvojnás.lx email a tmelením

m2

76

783

783424340

Nátery kov.potr.a armatúr syntet do DN 50 mm farby bielej
dvojnás. 1x email a základný náter

m

Celkom

3.000
40,000

I

Príloha č. 3
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.
4. V prípade rovnosti (kritérií na vyhodnotenie) u viacerých uchádzačov sa stane úspešnou ponukou
ponuka uchádzača, ktorá bola doručená skoršie.

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 dvoch nových teplovodných plynových kondenzačných kotlov
v objekte NKÚ SR, EXP. Banská Bystrica.
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 začatím
vykurovacej sezóny počas
celej doby záruky kotlov t.j.
36 mesiacov.
Cena celkom

Uchádzač vyhlasuje, že je/nie je platiteľom DPH.

Dátum:
odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača

Príloha č. 4
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
ČI.1
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Právna forma:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2, Bratislava 26 824 73
Ing. Karol Mitrík, predseda
30844878
2020815665
nie je platcom DPH
Štátna pokladnica,
SK 41 81800000007000060603
Štátna rozpočtová organizácia (ďalej len „objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:

DIČ:
(ďalej len „zhotoviteľ pričom objednávateľ a zhotoviteľ budú ďalej spoločne označení ako „zmluvné strany“
a jednotlivo ako „zmluvná strana")

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
Predmet plnenia
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - výmena a dodanie dvoch nových teplovodných
plynových kondenzačných kotlov (ďalej len „dielo"), so zárukou 36 mesiacov, v kotolni
administratívnej budovy Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Expozitúra Banská
Bystrica, Homá 57,974 01 Banská Bystrica, uskutočnenie kompletných demontážnych prác starých
a montážnych prác nových plynových kotlov podľa príslušných platných právnych predpisov
a technicko-prevádzkových predpisov výrobcu dodaných kotlov, v súlade s príslušnými platnými
právnymi predpismi, STN a EN normami zahŕňajúca ekologickú likvidáciu starých demontovaných
kotlov, prípadne iných súčasti vybavenia kotolne týkajúcich sa predmetu zákazky.
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, na 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 sa zaväzuje, že zabezpečí odbornú prehliadku kotlov pred začatím vykurovacieho obdobia
počas doby trvania záruky kotlov.
2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nízkotlakové plynové kotly umiestni na mieste pôvodných nízkotlakových
kotlov.
2.6 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.
2.7 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.
2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technické, objemové a vecné parametre dodania v zmysle prílohy
č. 1 „Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy- projektová dokumentácia“ 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 01.06.2022. - 31.08.2022. 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 dní, 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 zhotoviteľa 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: Rekonštrukčné práce v pracovné dni od min. 8:00 hod. do max. 18.00 hod. a v
prípade potreby aj počas dní pracovného pokoja od min. 8:00 hod. do max. 14:00 hod, búracie práce
len v pracovné dni od 14:00 hod. do max. 18:00 hod

CI.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

Zhotoviteľ 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 Zhotovitef je 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, t.j. 36 mesiacov je..............€ bez DPH, 20 %
DPH.................€, cena spolu s DPH................. €.
4.4 „Rozpočet diela “s podrobnejšou špecifikáciou jednotkových cien za dielo tvorí Prílohu č. 2 tejto
zmluvy.
4.5 Vykonané práce budú po ich realizácii 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 dní 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 troch vyhotoveniach pre
objednávateľa.
Náležitosti faktúr:
a) označenie “faktúra" a jej číslo,
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), názov: „Výmena kotlov
v budove expozitúry NKÚ SR, Horná 57,974 01 Banská Bystrica,
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 expozitúry Banská Bystrica Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky, Horná 57,974 01 Banská Bystrica.
ČI. 6
Vlastnícke právo - spôsob prevzatia
Vlastníctvo dodaného a zabudovaného materiálu je do uhradenia ceny diela majetkom zhotoviteľa.

ČI. 7
Záručná doba - podmienky záručného servisu
7.1 Dielo špecifikované včl. 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 36 mesiacov a začína
plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom 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 dispozícii 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.

Čí. 8
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania
8.1 Pr i nedodržaní termínu odovzdania diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
0,25 % z ceny diela vrátane DPH 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 zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej
podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi
technickými normami, platnými

dokumentácie,

z povolení, v súlade s 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,
doporučeným výrobcom zariadenia,

používať ochranné pomôcky, postupovať spôsobom

používať výrobky s platnými certifikátmi kvality, vykonávať

zváračské práce len pracovníci 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

ZhotoviteF je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. V opačnom prípade mu nebude
uznaná vzniknutá škoda a náhradu tejto škody si neuplatní 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 stavbyvedúceho...........a na strane
objednávateľa funkciu zodpovednej osoby stavebného dozoru ..................................

9.10 V záujme zabezpečenia zhotovovaného diela pred prípadnými dôsledkami
s

poisťovňou, akopoistiteľ zmluvu o poistení

zodpovednosti

za škodu

zhotoviteľ uzavrie
vo výške najmenej

60 000,00 € a zabezpeč i 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 Zhotoviteľ je 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 bolo

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 diela
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, pripadne

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.

ČI. 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 dni 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 dni 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.

ČI. 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 byt’zmenená len na základe písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené na základe
dohody zmluvných strán. Vo vzťahoch neupravených touto

zmluvou platí 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........................................... , dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Karol Mitrík
predseda

Príloha č. 2
Rozpočet diela
Stavba:
Objekt:

JKSO:
Dátum:

PČ

KCN

Kód položky

Skrátený popis

MJ

Výmera

Práce a dodávky PSV
713

Izolácie tepelné

1

713

713110002

MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE POTRUBIA NASUVACEJ

M

40,000

2

713

713110004

TEPELNÁ IZOL POTRUBIA NASUVACIA HR 3cm DN 3/4“

M

14,000

3

713

713110005

TEPELNÁ IZOL POTRUBIA NASUVACIA HR 3cm DN 1"

M

5,000

4

713

713110006

TEPELNÁ IZOL POTRUBIA NASUVACIA HR.3cm DN5/4"

M

5,000

5

713

713110007

TEPELNÁ IZOL POTRUBIA NASUVACIA HR.3cm DN 6/4"

M

16,000

6

713

713110012

LEPIDLO PLECHOVKA 1L

KS

7

713

713110014

PÁSKA PRELEPOVACIA / 20M/

M

8

713

713400821

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami
potrubie, -0,0021ot

m2

9,000

9

713

998713201

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

%

1,495

731

Ústredné kúrenie, kotolne

2,000
40,000

10

731

731110002

VYKUROVACIA SKÚŠKA SÚSTAVY STN

HOD

24,000

11

731

731110003

PREVÁDZKOVÁ SKÚŠKA SÚSTAVY STN

HOD

10,000

HOD

40,000

kom

12

731

731110005

DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO VYKUROVANIA

13

731

7311100052

DEMONTÁŽ JEST VYKUROVANIA - komíny

1,000

P
14

731

731110007

REVÍZIE PLYN

KOM
P

1,000

15

731

7311100071

REVÍZIE komín

KOM
P

1,000

16

731

731110009

SPOLUPRÁCA S INOU PROFESIOU

HOD

5,000

17

731

731110011

ÚPRAVA JESTV. POTRUBIA

HOD

8,000

18

731

731110012

VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SÚSTAVY

HOD

5,000

19

731

731110013

PREPLACHNUTIE A ODKALENIE SYSTÉMU

HOD

20,000

20

731

731110014

ZAŠKOLENIE PERSONÁLU.PODKLADY PRE
VYTVORENIE PREV. PORIADKU

HOD

1,000

21

731

731110020

PRVÁ TLAKOVÁ SKÚŠKA EXPANZNEJ NÁDOBY

KS

22

731

731249211

Montáž rýchlovyhrievacieho agregáta plynového bez prípravy súb
TUV

2,000

23

731

731249213

SERVISNÁ SPUSTENIE KOTLA DO 50 kW

ks

2,000

24

731

731250011

PLYN.KOTOL TEPLOVODNÝ KONDENZACNÝ 25kW

KS

2,000

25

731

7312500192

REGULÁTOR KOTLOVÝ EKVIT. KASKÁDOVÝ

KS

1,000

26

731

731250032

.................
DYMOVOD-ZOSTAVA130 PRE DVA KOTLY - DO ŠACHTY sada

27

731

7312500323

DYMOVOD-ZOSTAVA130 predĺženie 6x2m, kont kus a
koleno 90, objímky

sada

1,000

28

731

7312500324

DYMOVOD-montaz 10%

sada

1,000

UKacidla

1,000

1,000

Cena
jednotková

Cena celkon

29

731

7312500401

VA1LLANT ANULOID WH40 S PUZDROM A IZOLÁCIOU

sada

1,000

30

731

731260007

REGULÁCIA KABELAZ

KS

1,000

31

731

731260090

MONTÁŽ REGULÁCIE

KS

1,000

32

731

731341140

hadice napúšťacie gumené pr.20/28

m

4,000

33

731

998731201

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m %

3,795

732

Ústredné kúrenie, strojovne

34

731

732100003

ÚPRAVŇA VODY MALA 500 IZh A NAPLŇ

KS

1,000

35

731

732100004

MONTÁŽ ÚPRAVNE VODY

KS

1,000

KS

1,000

KS

1,000

36

731

732111371

MONTÁŽ- TLAKOVEJ NÁDOBY

37

731

732111374

TLAKOVA EXPANZNÁ NADOBA OBJEM 501Z 150kPa

38

731

732429112

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40 súb

1,000

39

731

732430012

OBEH.CERPADLO 32-60 230V/MENIČ OTÁČOK

SUB

1,000

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

40

731

733111105

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných
nízkotlakových DN 25

m

5,000

41

731

733111106

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných
nízkotlakových DN 32

m

5,000

42

731

733111107

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných
nízkotlakových DN 40

m

16,000

43

731

733161513

Potrubie plasthlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných

m

7,000

44

731

733190107

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových

m

26,000

45

731

998733201

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m

%

1,610

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

46

731

734209101

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2

ks

7,000

47

731

734209112

Montáž závitovej aimatúry s 2 závitmi do G 1/2

ks

3,000

48

731

734209114

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4

ks

1,000

49

731

734209115

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1

ks

4,000

50

731

734209116

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4

ks

4,000

51

731

734209117

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4

ks

6,000

52

731

734209126

Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4

ks

1,000

53

731

734241217

Ventil spätný závitový - priamy G 6/4

ks

1,000

54

731

734242213

Ventil spätný závitový - zvislý G 1/2

ks

1,000

55

731

734242215

Ventil spätný závitový - zvislý G 1

ks

2,000

56

731

734261500

AUTOMAT.ODVZDUSNOVACI VENTIL G 1/2"

KUS

1,000

57

731

734261502

GUĽOVÝ UZÁTV.VENTIL G1/2", DO +110C

KUS

2,000

58

731

734261503

GUĽOVÝ UZATV.VENTIL G3/4"

KUS

1,000

59

731

734261504

GUĽOVÝ UZATV.VENTIL G1"

KUS

2,000

60

731

734261505

GUĽOVÝ UZATV.VENTIL G5/4"

KUS

4,000

61

731

734261506

GUĽOVÝ UZATV.VENTIL G6/4"

KUS

4,000

62

731

734261544

FILTER ZAVIŤ. G 6/4"

KUS

1,000

63

731

734261550

VYPÚŠŤACÍ VENTIL GUĽOVÝ NA RADIÁTOR DN 1/2"

KUS

6,000

64

731

7342951211

REGÚL.VENTIL TROJCESTNÝ DN1”

ks

1,000

65

731

73429512111

SERVOPOHON

ks

1,000

66

731

734411141

Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do ks
200st. C DTR s dĺžkou stopky 60 mm

2,000

67

731

734421150

Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem.
100

1,000

ks

68

731

998734201

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

767

Konštrukcie doplnkové kovové

%

0,288

69

767

767995101

Montáž ostatných atypických kovových stavebných
doplnkových konštrukcii nad 5 kg

kg

10,000

70

767

767995103

Montáž ostatných atypických kovových stavebných
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg

kg

52,000

71

767

767995199

DODAVKA OCEĽ. DOPLNK. KONŠTRUKCII UPEVNENIE

KG

10,000

72

767

7679951991

DODAVKA OCEL.DOPLNK.KONSTRUKCII KONZOLA

KG

52,000

73

767

767995215

OCHRANNÁ MRIEŽKA 450x100

KS

1,000

74

767

998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
objektoch výšky do 6 m

%

1,035

783

Dokončovacie práce - nátery

75

783

783225400

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu m2
schnúce dvojnás.lx email a tmelením

76

783

783424340

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej
dvojnás. 1x email a základný náter

Celkom

m

3,000

40,000
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ZOZNAM PRÍLOH

Technická správa
Výpis zariadenia
Rozpočet / výkaz výmer
Výkresy
01 - pôdorys kotolne l.NP
02 - rezy 1-1,2-2 kotolne
03 - montážna schéma kotolne
04- upevňovacia konzola
05 - legenda

TECHNICKÁ SPRÁVA

L RIEŠENIE PROJEKTU
Projekt vykurovania rieši výmenu kotlov v jestvujúcej plynovej kotolní pre objekt NKÚ SR v
Banskej Bystrici, Homá ul, č.57.
Zdroj tepla je centrálna nízkotlaká plynová kotolňa teplovodná, ktorá je umiestnená v
samostatnej miestnosti na l.NP.
Výkon kotolne navrhovaný je 2 x 25,0 kW pre vykurovanie.
Zaradenie kotolne je do skupiny kotly - zariadenia skupina C
Zaradenie kotolne je do skupiny tlakových stab. nádob - zariadenia skupina B/bl

Jestvujúce vykurovanie v kotolni sa zdemontuje v plnom rozsahu. Ostane iba centrálna
stúpačka prívodná a ležaté rozvody pod stropom.

Jestvujúca kotolňa má inštalované
- 2 ks kotlov s atmosférickými horákmi, typ Ferroli Pegasus 32, max.výkon 30kW účinnosť
93,1% Napojenie kotlov do samostatného komínového prieduchu DN120mm, výška 24,6m.
Doba prevádzky od roku 2001 - 20 rokov. Vzhľadom na výmenu okien objektu sa znížila
potreba tepla pre vykurovanie a je možné znížiť výkon kotolne na 50 kW. V súčastnosti sa
používa celú vykurovaciu sezónu iba jeden kotol.
Kotle sa nahradia kondenzačnými s účinnosťou 108 %

2 ks expanzná nádoba 351, tlak na manometri 110 kPa Z statická výška Z
2 ks obehové čerpadlo Grundfos UPS 25-40 , v prevádzke oba súčastne
1 ks chemická úpravňa vody malá, ručné dopúšťanie
1 ks štvorcestný regulačný ventil s reguláciou ekvitermickou Microtherm

2. BILANČNÉ POTREBY
Hodinová potreba tepla objektu činí:
vykurovanie

30,0 kW

TUV + VZT

elektro

spolu

30,0 kW

Navrhovaný výkon kotolne
Qk = 2 x 25,0 = 50,0 kW
zaradenie kotolne podľa Vyhl.92/96 Zz.:
Kotolňa je zdrojom znečistenia malým do príkonu 0,3 MW .

Starostlivosť o životné prostredie:
Zdroj tepla je plynová nízkotlaková kotolňa na zemný plyn 1,8 - 2,4 kPa
Výkon kotolne 50,0 kW max.
kotol kondenzačný teplovodný

výkon 25,0 kW Z príkon 26,5 kW 2 ks

horák nízkotlakový modulovaný
palivo zemný plyn 34,3 MJ/m3
účinnosť 98-108 %
výpočet emisie :
výrobok s označením Modrý anjel a jeho emisie sú ešte nižšie ako je hranica pre toto označenie.

Ročná potreba tepla činí:
zimná potreba - vykurovanie pri každodennej prevádzke
24x0.55x 30,0 x 223(20-2,8)

Qr =-------------------------------------------- = 43 400 kWh/zimu
20-/-15/
Ročná potreba tepla Qr 243,4 MWh/rok

Parametre oblasti:
počet vykurovacích dní 223

priem, ročná teplota +2,8 C

vonkajšia teplota - 15 C

vnútorná teplota + 20 C

POTREBA PALIVA:
Hodinová potreba paliva - zemný plyn 42,06 MJ/m3 spolu
30,0 x 3.6
M=

---------------

= 3,22 m3/hod

0.98 x 34.3
prev.potreba plynu hodinová 3,22 m3/h
max.potreba kotla je 2 x 3,2 m3/hod - 6,4 m3/hod

Ročná potreba paliva - zemný plyn 34.3MJ/m3
Ostáva pôvodná, nakoľko sa nezvyšuje výkon pôvodnej kotolne.

3.TECHNICKÉ RIEŠENIE
Vykurovanie je teplovodné dvojrúrové s dolným rozvodom. Vykurovacie médium je teplá voda
o tepelnom spáde 70/55 C s núteným obehom pre radiátorové okruhy.
Vykurovanie a uvedenie do prevádzky musí zodpovedať STN EN 12 822+A1 (06 0310) a
zákona NR SR č.330/1996Z.z. Montáž vykurovacieho zariadenia môže prevádzať iba
oprávnená organizácia s osvedčením TI , vyhl. č. 124/2006 Z.z. § 16. Montáž regulácie iba
špecializovaná firma pre MaR.
Plynová kotolňa:
Kotolňa zodpovedá TTP 70401 , STN EN 1775 a vyhl.508/2009 Zz.
Navrhujeme 2 ks kotol Q = 25,0 kW teplovodný na zemný plyn závesný kondenzačný. Tlak
plynu 2,0 kPa Spôsob regulácie horenia - modulovaný .
KOTOL výkon

5,7 - 25,0 kW

príkon

26,5 kW

účinnosť

108%

tlak plynu

2,0 kPa

ťah komína

vent.2,5mbar

kontrola tesnosti

prípustný prac.pretlak 3 bar
max.tepl.vody

85 C

palivo zemný plyn

Komín kotlový spoločný DN80/130mm. Komín je jestvujúci, vyvedený nad strechu objektu.

Stará vložka nevyhovuje pre kondenzačné kotly, nahradí sa novou, plastovou, typovým
komínom DN 130mm . Sopúch je spájaný zasunutím. Dymovod musí mať kontrolný otvor.
Výška komína je min.0,50m nad strechu .
Prívod vzduchu na horenie je stabilným otvorom cez vstupné oceľové dvere. Nový otvor sa
umiestni v spodnej časti dverí a opatrí sa mriežkou proti hmyzu.
Emisie : Výrobca plynových kotlov garantuje v celom výkonovom rozsahu neprekročenie
emisných limitov CO,NOx,SO2 podľa zákona č. 410/2003 a 388/2009.

Osvetlenie kotolne je elektrické. Vetranie kotolne bezpečnostné nie je nutné, kotol s
uzatvorenou spaľovacou komorou, výkon do 25 kW x 2ks.
Množstvo vzduchu na horenie

25x 2 x 3.6
V =------------- x 10.64 = 56,92 m3/h
0,98 x 34,3

Plocha otvoru prívod

56,92

F =----------- = 0.032 m2
3600x0,5
Prívod vzduchu je otvorom s mriežkou cez stenu kotolne.
Otvor sa v kotolni osadi mriežka proti hmyzu.
Veľkosť otvoru prívod vzduchu min. 450x1 OOmm , min. čistá plocha 0,040 m2.
V kotolni nie je potrebná výfuková plocha - kotolňa do 500 kW.

Zabezpečenie vykurovacieho systému je tlakovou expanznou nádobou EXPANZOMAT
obsahu 50 l/150kPa - doplnková.
V kotloch sú zabudované expanzné nádoby o obsahu 2 x 101.
V

50,0x10

Ve = ex ----------- = 2,81 x --------------- = 14,05 1
100

100
2,4 + 1

V exp = / 14,05 + 3 / x--------------= 52,7 1
2,4-1,1
Poistný ventil na strane vody 2 x DN 25 otv.pretlak 300 kPa - dodávka kotla
Statická výška 110 kPa
Prevádzkový tlak 280 kPa
Havarijný tlak 300 kPa
Pred uvedením do prevádzky je potrebné pre expanzomat vykonať úradnú skúšku v zmysle §12
vyhlášky MPSRV SR č.508/2009Zz, a zákona 124/2006 Z.z. §16.
Úprava napájacej vody pre doplňovanie vykurovacieho systému. Voda musí vyhovovať

kvalitou STN 07 7401. Tvrdosť vody pri spustení strojovne je potrebné zistiť rozborom a
konzultovať s dodávateľom kotla. Dopĺňanie vody do systému bude ručné. Navrhujeme
ponechať jednoduchú úpravňu vody, max. výkon 300 1/hod aj s náplňou. Prepojenie na
vypúšťací ventil na systéme UK cez hadicu. Úpravňa vody sa napojí na jestvujúci prívod
studenej vody, miesto pôvodnej úpravne.

Ohrev TUV je jestvujúci, ohrevom elektrickým v ohrievačoch pri odberných miestach .

Armatúry
Hlavné armatúry musia byť opatrené štítkami s označením funkcie armatúry. Na poistnom
potrubí je inštalovaný tlakomer s uzatváracím trojcestným kohútom. Teplomer a tlakomer je aj
súčasťou dodávky kotla.
Potrubie bude z oceľových bezšvových rúr,akosť materiálu 11 353.1, spájaných zváraním .
Spád potrubia je 2 %o smerom k anuloidu. Iný smer je vyznačený v pôdorysoch. Na najvyššom
mieste musí byť rozvod odvzdušnený a na najnižšom odvodnený. Upevnenie potrubia je na
stropných a strmeňových konzolách, s pružnou výstelkou. Dilatácia potrubia je zachytená v
prirodzených lomoch trasy. Pri montáži potrubia je potrebné dodržiavať montážne predpisy
dodávateľa systému. Vzdialenosť upevnenia potrubia je min.2,0m.
Farebné označenie potrubí musí byť prevedené v zmysle STN 13 0072.
Armatúry sú s konšrukčným tlakom 0.6 MPa

Nátery celého vykurovacieho systému v kotolni,sú syntetické dvojnásobné s lx emailovaním.
Zariadenie kotolne je dodané s konečnou povrchovou úpravou.
Tepelná izolácia sa prevedie na ležatom rozvodnom oceľovom potrubí pod stropom
jestvujúcom a na novom potrubí v kotolni. Izolácia potrubia ocelového je skružami
polyuretanovými hrúbky 3 cm volne vedené potrubie.

Nútený obeh vykurovacej vody z kotolne do objektu zabezpečí centrálne čerpadlo do potrubia
Grundfos. Kotlový okruh má vlastné čerpadla v dodávke kotla.
4 - Obehové čerpadlo - vykurovanie radiátory
čerpadlo 32-60 s meničom otáčok
V=3,5m3/h H=2,0mH2O N=9-110W/0,09-0,91A/230V EEI0,19
tlak 0.6 MPa

1 ks

Kotlový okruh bude od vykurovacieho okruhu oddelený hydraulickým vyrovnávačom tlaku
prietok do 3,5m3/h DN40.

Meranie a regulácia:
Meranie a regulácia je cez kotlový regulátor kaskádový s doplnením čidiel . Regulátor sa
napojí na jestvujúci prívod elektro.
- ekvitermická regulácia vykurovania, radiátory

- kaskádové zapínanie kotlov

Obsluha kotolne bude pochôdzková. Vedenie prevádzkového denníka kotolne zabezpečí
prevádzkovateľ podľa vyhl.č.75/1996 Zz. Skúšky a uvedenie do prevádzky musia vyhovovať
STN EN 14336 (060812) a vyhl. 508/2009 Zz. Každý rok sa prevedie odborná prehliadka
kotolne. Montáž kotolne môže prevádzať iba oprávnená organizácia alebo osoba s platnými
skúškami TI - §16 zákona č. 124/2006. Montáž a skúšky musia vyhovovať vyhláške SÚBP 8, a
STN 06 0830 vyhl.508/2009 Zz.

Obsluha tlakových zariadení musí spĺňať požiadavky zákona 124/2006 §16, SÚBPč.25/84 Zz
§14 a STN 13 0108/76 čl.6a7, STN 69 0012/86

VYKUROVANIE OBJEKTU :
Vykurovanie objektu vnútorné, ostáva bez zmien. Upravená kotolňa sa napojí na jestvujúcu
centrálnu stúpačku,

SKÚŠKY ZARIADENIA
Po ukončení výmeny kotlov je potrebná revízia plynového zariadenia
revízia komína

Každé zmontované vykurovacie zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky vyskúšané.
- skúška tesnosti
- prevádzková skúška
Pred zahájením skúšok musí byť zariadenie prepláchnuté upravenou vodou pri 24 hodinovej
prevádzke obehových četpadiel. Na všetkých vypúšťacích miestach je nutné prevádzať
intenzívne odkalenie, až do úplného vyčistenia.
Potrubie nad podjazdom odtlakovať skôr a uzavrieť, až do konečnej skúšky celého rozvodu
potrubia.

Skúška tesnosti:
Zariadenie okruhu teplovodného vykurovacieho systému sa napustí vodou a po dosiahnutí
pracovného pretlaku 0,12-0,15 MPa sa celé prehliadne. Okruh TUV sa napustí na pretlak 0,3
Mpa. Všetky spoje a armatúry nesmú vykazovať viditeľné netesnosti. V zariadeniach sa udržuje
voda po dobu 6 hodín. Potom sa prevedie nová prehliadka. Výsledok skúšky sa považuje za
úspešný, ak sa pri novej prehliadke neobjaví netesnosť a neprejaví sa znateľný pokles tlaku v
jednotlivých okruhoch. Voda pre skúšku tesnosti nesmie byť teplejšia ako 50°C. Doporučená
teplota 10-20°C. Skúška sa prevádza za prítomnosti investora a o jej výsledku sa urobí zápis do
stavebného denníka. Plnenie zariadenia bude výhradne cez úpravňu vody. Natlakovaním
vykurovacieho systému, postupne do 0,3MPa , sa overí funkčnosť poistných ventilov a ich
správna funkcia.

Prevádzková skúška:
Prevádzková skúška pozostáva zo skúšky dilatačnej a skúšky vykurovacej.
Dilatačná skúška - sa musí urobiť pred inštaláciou tepelnej izolácie. Vykurovacia voda sa ohreje
na najvyššiu prevádzkovú teplotu / UK max.85°C a TUV max.55°C /. Potom sa nechá
vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Tento postup sa opakuje a potom sa zariadenie
podrobne prehliadne a zisťuje sa netesnosnosť, prípadne iné závady. Predmetom dilatačnej
skúšky býva aj skúška dilatácie komína a dymovodov. Pri tejto skúške sa sleduje hlavne vplyv
dilatácie na uchytenie a stabilitu komína. Skúša sa prevádza za prítomnosti investora, alebo
jeho zástupcu/ dozor/. Jej výsledky sa zapíšu do stavebného denníka, alebo sa vytvorí
samostatný protokol.
Po skončení týcho skúšok , pri ktorých sa kontroluje kvalita montážnych prác, funkčnosť
jednotlivých komponentov, je možné pristúpiť k vykurovacej skúške.

Vykurovacia skúška - sa prevádza za účelom zistenia funkcie nastavenia a zoradenia
vykurovacieho zariadenia. Vykurovacia skúška trvá bez prestávky 24 hodín a doporučuje sa
robiť ju po inštalácii celého rozsahu zariadenia, najvhodnejšie v zimnom období. Predmetom
vykurovacej skúšky je aj hydraulické zaregulovanie obehu vykurovacej vody.

Práce súvisiacich profesii:
stavebná časť - úprava hlavy komína a otvoru obbočky, po montáži novej komínovej vložky,
vymaľovanie kotolne - podľa požiadavky investora
elektro - napojenie kotlov a regulčie na jestvujúce rozvody
prepojenie vonkajšieho snímača teploty
zdravotechnika - prepojenie vývodov odpadového kondenzátu do jestvuj, podlahovej vpuste
napojenie úpravne vody
plynovod - prepojenie kotlov na jestvujúce prípojky ku kotlom

Hygiena a bezpečnosť práce, starostlivosť o životné prostredie a požiarna ochrana
Obsluha kotolne bude pochôdzková. Vedenie prevádzkového denníka kotolne zabezpečí
prevádzkovateľ podľa vyhl .č.75/1996 Zz. Skúšky a uvedenie do prevádzky musia vyhovovať
zákonu NR SR č.330/1996 Zz, STN EN 14336 (060812) a vyhl. 508/2009 Zz. Každý rok sa
prevedie odborná prehliadka kotolne. Montáž kotolne môže prevádzať iba oprávnená
organizácia alebo osoba s platnými skúškami TI - §16 zákona č.124/2006. Montáž a skúšky
musia vyhovovať vyhláške SÚBP a SBÚ č.86/78,a STN 13 0020, 38 3365 a 06 0830
vyhl.508/2009 Zz.
Obsluha tlakových zariadení musí spĺňať požiadavky zákona 124/2006 §16, SÚBPč.25/84 Zz
§14 a STN 13 0108/76 čl.6a7, STN 69 0012/86
Hlučnosť technologických zariadení (kotla, čerpadla) je pod hranicou 80 dB.
V kotolni sa musia dodržiavať predpisy pre prácu v plynových kotolniach v zmysle zákona
124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky 508/2009 . Montovať
zariadenie kotolne, kotly, plynové zariadenia môže len oprávnená organizácia v zmysle

zákona 124/2006 a vyhlášky 508/2009. Zváračské práce môžu vykonávať len zvárači
s úradnou skúškou, podľa STN 05 0710. Pri práci v kotolni je potrebné venovať pozornosť
bezpečnosti práce vzhľadom na zvýšené riziko mechanického a tepelného ohrozenia,
zadusenia a nebezpečenstva úrazov el. prúdom. Z toho dôvodu súčasťou miestnych
prevádzkových predpisov sú bezpečnostné a protipožiarne predpisy vypracované v súlade s
vyhláškou č.25/84.
Kotolňa musí byť trvalo udržiavaná v čistote a bezprašnom stave.
Posudzovanie neodstrániteľných rizík
V STN EN 1050 (83-3008/89) Bezpečnosť strojov, princípy posudzovania rizika
a súvisiacich normách EN 292-1, EN 292-2, EN 294 Bezpečnosť strojových zariadení sú
uvedené princípy postupu posudzovania rizika, pri ktorom sa musí prihliadať na poznatky
a skúsenosti z konštruovania, používania, z nehôd a škôd zariadení inštalovaných v kotolni.
V prípade kotolní sú aktuálne prípady:
Č.2.2 Dotyk osôb so živými časťami, ktoré sa stali živými poškodením izolácie
Č.3.1 Popálenie, obarenie
Č.8.6 Ľudské chyby a správanie

Upozornenie:
V zmysla $47 Stavebného zákon č.50/76 Zz a jeho noviel, je zhotoviteľ diela povinný použiť
výrobky,ktoré majú platný certifikát prípadne atest o vhodnosti použitia na slovenskom trhu. Z
tohto dôvodu doporučujeme vyššiemu dodávateľovi stavby túto skutočnosť preveriť u
subdodávateľov ešte pred uzavretím zmluvy o dielo.

POZNÁMKA:
Všetky navrhované zariadenia sú doporučené, iné zariadenia musia vyhovovať
parametrami navrhovaným zariadeniam. Je vhodné prejednať zmenu zariadení, alebo
materiálov s projektantom UK.

V Banskej Bystrici 10/2021
vypracoval :

Skybová — držiteľ osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v Bratislave, dňa
22.3.2002 č.j.: T2-183/2002 podľa $43c zákona NR SR č. 138/1992 (Zákon o autorizovaných architektoch a inžinieroch) a je
podľa S2,ods.4 zákona č.136/1995Zz o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe zapísaný na základe odbornej
spôsobilosti v registri odborne spôsobilých technikov , vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov s týmto
rozsahom odbornej spôsobilosti:
PROJEKTOVANIE STAVIEB

TECHNICKÉ VYBAVENIE STAVIEB - vykurovanie a zdroje tepla

VÝPIS ZARIADENIA - NKÚ SR exp. BANSKÁ BYSTRICA

1 - Kotol teplovodný plynová kondenzačný
výkon 5,7 - 25,0 kW, účinnosť 108 %

zemný plyn 3,2 m3/h

dymovod DN 80 a spoločný DN 130mm pre 2 kotly
elektro IP x 4D, N = 180W/230V,
konštr.tlak 0,3 OPa

2 ks

regulácia ekvitermická kotlová, kaskádová
+ čidla

1 ks

2 - Hydraulický vyrovnávač prietok do 3,5m3/h DN40

1 ks

3 - Tlaková expanzná nádoba konštrukčný tlak do 6 bar
50/1,5 bar obsah 50 I

1 ks

4 - Obehové čerpadlo - vykurovanie radiátory
čerpadlo 32-60 s meničom otáčok
V= 3,34m3/h H= 2,0 mH20 N= 9-110W/0,09-0,91 A /230V EEI 0,19
tlak 0.6 MPa

1 ks

5 - Úpravňa vody chemická max. výkon 300 1/hod
so solnou náplňou

6- SOPUCH : ocelový kotlový DN 80 mm spoločný DN 130 mm
dymovod nad strechu objektu min. 0,5m

prívod vzduchu na horenie z kotolne , otvor nad podlahu
vo vstupných dverách, rozmer 450 x 100 mm s mriežkou

1 ks
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VÁHA KOTLA 35 kg

REZ
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ČELNÝ POKLAD
O
oo

OBJEDNÁVATEĽ

: NUVíSŠI KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRIEMYSELNÁ č.2, 824 73 BRATISLAVA

HLAVNÝ PROJEKTANT : ZOOP. PROJEKTANT : BOŽENA SKYBOVA
VYPRACOVAL
: BOŽENA SKYBOVA
PROFESIA

: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

MAZOV a miesto stavby

VÝMENA KOTLOV V PLYNOVEJ KOTOLNI
1/ rto icizrr kiizi'i or* cvn b*iipi/ä dvotoiaa
v UdJcK 11NKU on , tAr.DANoKA BYo 1KTUA

NÁZOV VÝKRESU

UPEVŇOVACIA KONZOLA

STUPEŇ
ZAK. CtSLO
DÁTUM

: PO PRE REÄUZAOU STAVBY
: 2021 24 30
: 10/2021
] Č. VÝKR.

FORMÁT

: 2 A4

MIERKA

: 1 : 20

04

LEGENDA
POTRUBIE:
--------------------------

Potrubie pre vykurovanie rozvodné

------------- Potrubie pre vykurovanie spätné
----- ------- ------------Potrubie zabezpečovacie
—------------Prívod studenej vody

ARMATÚRY:
GV
F

filter

PS

prírubový spoj

SV

spätný ventil závitový

PV

poistný ventil pružinový rohový

AOV

automatický odvzdušňovací ventil

OV

odvzdušňovací ventil

VK

vypúštací ventil

T,TM

teplomer DTU do 150’C

P,MM

tlakomer deformačný

RV

OBJEDNÁVATEĽ

gulový ventil uzatvárací

regulačný ventil trojcestný

: NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRIEMYSELNÁ C.2, 824 73 BRATISLAVA

HLAVNÝ PROJEKTANT : ZODP. PROJEKTANT : BOŽENA SKYBQVÄ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
VYPRACOVAL
: BOŽENA SKYBQVÁ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PROFESIA
: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
NÁZOV A MIESTO STAVBY

VÝMENA KOTLOV V PLYNOVEJ KOTOLNI
V OBJEKTE NKÚ SR , EXP.BANSKÁ BYSTRICA
NÁZOV VÝKRESU

LEGENDA

STUPEŇ
ZÁK. ČÍSLO
DÁTUM
FORMÁT
MIERKA

:
:
:
:

PD PRE REALIZÁCIU STAVBY
2021 24 30
Č. VÝKR.
10/2021
1 A4

