
Obec Zborov, Lesná č.10, 086 33  Zborov 

 

Zadanie – predmet zákazky : 

  Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej 

energie (TE) a dosiahnutie hmotného prospechu na škole, ktorej  

zriaďovateľom je Obec Zborov.  

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

  

Názov   : Obec Zborov 

Sídlo   : Lesná 10, 086 33  Zborov        

 IČO   :  

 DIČ   :  

 Kontaktná  osoba  :  Ján Lukáč           

 Telefón: 054 /  4798 306 

     Fax      : 054 /  4798 607 

      Email   : ocuzborov@stonline.sk 

 

 

2. Miesto dodania predmetu zákazky – zadania : 

 

 Základná škola s materskou školou, Školská 28, 082 33 Zborov  

                

 

3. Koncesná zmluva na : 

  

Zabezpečenie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie a dosiahnutie 

hmotného prospechu a výhody pre Obec Zborov formou komplexnej rekonštrukcie,  

modernizácie a správy tepelno-technického zariadenia, poskytovanie energetických služieb  

v objekte školy formou dodávky tepla alebo Energetického kontraktingu – Manažmentu 

 energetickej efektívnosti s cieľom zabezpečenia vyššej efektívnosti a hospodárnosti  

za podmienok stanovených Obcou Zborov 

 

 

4. Vstupné podklady pre spracovanie ponuky : 

  

Základná škola s materskou školou, Školská 478, 086 33 Zborov  

s  predpokladanou ročnou spotrebou tepla 400 000 kWh. Inštalovaný výkon 400 kW  

( so zabezpečenou minimálne 50 % rezervou tepelného výkonu, t. j. 200 kW / 200 kW ).  

 

5. Pre zabezpečenie služby na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej                                                                  

energie (TE) a dosiahnutie hmotného prospechu na škole požadujeme  dodanie a osadenie : 

Plynové kotly - stacionárne, s veľkým regulačným rozsahom výkonu ( min. 10 až 100% ).                                                                                                                           

Výmena jestvujúcich drevených okien v triedach za plastové.                                                                                              

Rozdeľovač – zberač pre min 2 čerpadlové okruhy.                                                                                                                

Chemická úpravňa vody s objemovým riadením.                                                                               

Expanzné nádrže s poistnými ventilmi na kotlový okruh a okruh TÚV.                                             
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Expanzný systém s odplynením, dopúšťaním a odpúšťaním média.                                                                               

Obehové čerpadlá s elektronickou reguláciou otáčok.                                                                        

Systém doplňovania do vykurovacieho systému  – tlakový.                                                           

Komínový systém - trojvrstvový samonosný komín pre kondenzačné kotle z ušľachtilej 

antikoróznej ocele.                                                                                                                                                           

Tepelné izolácie rozvodov plynovej kotolne.                                                                    

Meranie vyrobeného tepla celkom, na prípravu TÚV, resp. ÚK a TÚV, meranie plynu a 

spotreby pitnej vody ( SV a TÚV ).                                                                                 

Meranie a regulácia ( MaR ) vrátane servopohonov, teplomerov na meranie teploty 

v jednotlivých častiach budovy, reguláciu vykurovacích vetiev a bezpečnostných snímačov 

kotolne.                                                                                                                         

Napojenie systému MaR na internet s možnosťou napojenia na monitorovací systém, kde 

bude možné okamžité odčítanie údajov o spotrebe tepla, plynu, pitnej vody. Možná 

archivácia týchto dát na PC a využitie grafickej vizualizácie pre edukatívne a prezentačné 

účely.    

Je potrebné vykonať obhliadku jestvujúceho stavu priestorov ( kotolne) na výrobu tepla 

a zameranie. Pri obhliadke bude bližšie špecifikovaný aj požadovaný rozsah prác. Termín 

obhliadky nutné dohodnúť s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1.  

 

6. Do ceny zahrnúť aj nasledovné súvisiace náklady na : 

 

- dokumentáciu, potrebnú na pripojenie a prevádzku zdroja na výrobu tepla, 

- demontáž pôvodného technologického zariadenia a likvidácia vzniknutého odpadu  

  (kovového aj nekovového), 

- inžinierskú činnosť smerujúcu k vydaniu stavebného povolenia a kolaudačného  

  rozhodnutia, 

- všetky náklady spojene s prevádzkou zariadení ( príslušné odborné prehliadky a skúšky,    

   servis, personálne náklady, zaťaženie životného prostredia emisiami a pod. ), 

- odpisy technológie, úroky z úveru 

- poistenie technológie ( vandalizmus, mimoriadnych udalosti – havárie ), 

- poistenie dodávateľa za škodu spôsobenú podnikaním v tepelnej energetike. 

  

 

7. Požiadavky na úroveň kvality dodanej služby 

 

Obstarávateľ požaduje presne stanoviť podmienky a rozsah záručného a pozáručného 

servisu na celú dobu životnosti predmetu zákazky. 

Predmet zákazky musia spĺňať nesledujúce predpisy : STN 733050, STN 386413,386415, 

643041, 056816, Smernica GR č.33/95, STN 90 0300, Vyhl. 718/2002 Z.z., STN 42 5710.0, 

Vyhl. 25/84 Zb., Zákon NRSR č. 124/2006 Z.z., STN 130020, STN 13 3005, 13 0072, STN 

EN 292-2.  
. 

 

8. Termín začatia dodávania energetických služieb :  

 

Od 01. 09. 2012 

 

 

 

 



9. Spôsob financovania: 

 

Obec Zborov nevkladá žiadne finančné prostriedky na zvýšenie efektívnosti a modernizáciu 

prevádzky tepelných zdrojov. Navrhnutý spôsob financovania neovplyvní iným spôsobom 

rozpočet obce a nezvýši jej zadlženie. Musí byť splnená požiadavka Obce Zborov, aby došlo 

k úspore prevádzkových nákladov na výrobu tepla bez potreby investovania zo strany obce. 

 

 

 

10. Lehota na dodanie predmetu zákazky : 

 

Vykonať v termíne do zahájenia novej vykurovacej sezóny 2012/2013, najneskoršie však do 

20. 9. 2012. 

 

 

11. Termín a miesto predloženia ponúk : 

  

a) dňa 10. 06. 2012  do 12,oo hod.   

b) doručenie ponuky na adresu : Obecný úrad Zborov 

             Lesná č.10 

086 33  Zborov  

   v zalepenej obálke s heslom „ Neotvárať – kotolňa ZŠ. 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a eurách. 

 

   

12. Obsah ponuky :  

 

- podrobný popis dodanej technológie 

- finančné podmienky zabezpečenia služby  

- termíny realizácie  

- fotokópia dokladu o oprávnení podnikať predmetu zákazky ( výpis z obchodného registra,    

      živnostenské oprávnenie  a pod. ), 

 

 

 

Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zákazky 

s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

V Zborove,  dňa 10.5.2012  

 

 

 

 

                                                                                        ...................................................... 

                                                                                                        Ján Lukáč 

                     Starosta obce 

 

 


