
číslo zmluvy objednávateľa: 46001894 

Príloha č. 1 
Špecifikácia diela a jeho požadovaných vlastností 

Výstavba technológie na vvsokoúčinnú kombinovanú vVrobu elektriny a tepla ako náhrady 

TEKO 1 

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela: ,,Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu 
elektriny a tepla ako náhrady TEKO I", poskytovanie opravy a údržby prevádzky technologického zariadenia, 
ktoré je predmetom vykonania diela počas prvých šesťdesiatich (60} mesiacov od odovzdania technologického 
zariadenia objednávateľovi. 

Pod uskutočnením stavby sa rozumejú všetky práce a dodávky, potrebné na korektnú, spoľahlivú a bezpečnú 
prevádzku novo inštalovaných zariadení, v rozsahu: 

• Projektové a inžinierske činnosti
• Stavebné a búracie práce, dodávka a montáž technológie vrátane všetkých pripojení, demontáž
• Odskúšanie a uvedenie do prevádzky

Projektové a inžinierske činnosti: 
• vypracovanie a odovzdanie dokumentácie pre realizáciu stavby vo vzťahu k DIELU (ďalej len „DRS") v
jednotlivých technických, ekologických a ekonomických prvkoch v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek
bezpečnosti technických zariadení (napr.: Technická inšpekcia, a. s., T0V SUD Slovakia s.r.o.) a so
zapracovaním zmien vyplývajúcich z odborného stanoviska a zmien navrhovaných objednávateľom; v
šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme[(* .doc, * .xls,
*.pdf-textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. Súčasťou DRS bude aj
zhotoviteľom vypracovaný výkaz výmer v podrobnostiach DRS s ocenenými jednotlivými položkami. Takto
spracovaný výkaz výmer vo väčšej miere podrobnosti s ocenenými jednotlivými položkami musí vychádzať z
výkazu výmer, ktorý bol súčasťou odborno-technickej časti súťažných podkladov, a z cien jednotlivých
položiek, ktoré sú pre spracovanie výkazu výmer v podrobnostiach DRS s ocenenými jednotlivými položkami
záväzné, a ktoré boli súčasťou ponuky zhotoviteľa podanej ním ako uchádzačom v procese obstarávania
zákazky na vykonanie diela a sú uvedené v prílohe č. 4 k tejto zmluve; oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania zákazky na vykonanie diela uverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. 539 zo dňa 24. februára 2017
pod číslom 71434-2017-SK.

Súčasťou DRS je aj všetka potrebná výkresová a iná dokumentácia vo vyššej miere podrobnosti oproti DRS 
nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela (ďalej len „dokumentácia na vykonanie prác" alebo „DVP"), a to
najmä: 

vytyčovacie výkresy doplňujúce DRS v podrobnostiach pre spoľahlivé a nevyhnutné vytýčenie všetkých 
detailov jednotlivých stavebných objektov, 
výkresy tvaru a výstuže prefabrikovaných betónových a železobetónových konštrukcií, dielov a ich stykov, 
armovacie výkresy monolitických železobetónových konštrukcií, 
výkresy a špecifikácie prvkov a spojovacieho materiálu konštrukcií ľahkej prefabrikácie, zvarov stykov 
prefabrikátov, 
statické, dynamické a technofyzikálne výpočty betónových a železobetónových a iných prefabrikátov, 
prvkov ľahkej prefabrikácie, 
drôtovacie (zapojovacie) schémy rozvádzačov, schémy vnútorných prepojení strojov, zariadení a 
prístrojov, kladačské plány, kladačské výkresy kábelových rozvodov, 

v rozsahu vyplývajúcom z DRS, všetko v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach 
v elektronickej forme[(* .doc, * .xls, * .pdf-textová časť), (* .dwg, * .dgn, * .pdf-výkresová časť)] na CD, resp. 
DVD nosiči. DVP musí zodpovedať požiadavkám stanovených v technických špecifikáciách pre riešenie detailov 
súvisiacich s konkrétnymi použitými stavebnými výrobkami. Vykonanie diela na základe DVP nesmie mať vplyv 
na zmenu výkazu výmer stavby a DVP musí byť v súlade s DRS. 

• doplnenie a odovzdanie projektu organizácie výstavby (ďalej len „POV") a projektu zariadenia staveniska
(ďalej len „PZS"); POV musí vychádzať z projektu organizácie výstavby predloženého objednávateľom ako
súčasť DSP a musí obsahovať aj kontrolný a skúšobný plán stanovujúci rozsah a podmienky vykonávania
jednotlivých kontrol a skúšok počas vykonávania diela vrátane dokumentácie projektu komplexného
vyskúšania, takto doplnený POV musí byť v súlade s DRS; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a
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v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf
výkresová časť)) na CD, resp. DVD nosiči, 

• vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v písomnej forme podľa § 3
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie"), v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom
(1) vyhotovení v elektronickej forme [(* .doc, * .xls, * .pdf -textová časť), (* .dwg, * .dgn, * .pdf-výkresová
časť)] na CD, resp. DVD nosiči,

• vypracovanie a predloženie projektu garančných skúšok v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v
jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme[(* .doc, * .xls, * .pdf -textová časť), (* .pdf-výkresová časť)],

• vypracovanie a odovzdanie konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej technickej
dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie vo vzťahu k vyhradeným technickým zariadeniam
vrátane odborného stanoviska k dokumentácii, ak sa vyžaduje, podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
v znení neskorších predpisov, vrátane súhlasných stanovísk orgánov verejnej správy a revíznych správ v
prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej
forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme[(* .doc, * .xls, * .pdf-textová časť),(* .dwg, * .dgn,
*.pdf-výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,

• vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len „DSV") v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, vrátane
aktualizácie projektovej dokumentácie dotknutých technologických zariadení a riadiacich systémov, ak také
sú; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf-textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,

• vypracovanie/zabezpečenie a odovzdanie sprievodnej dokumentácie pozostávajúcej najmä z:
harmonogramu vykonávania diela,
výsledkov skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných, a výstupných kontrol z výrobného
procesu, ako aj výsledky skúšok počas montáže na stavenisku,
jednot!ivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o parametroch jednotlivých stavebných
výrobkov podľa projektovej dokumentácie o splnení základných požiadaviek na stavby (podľa Nariadenia
EPaR (EÚ) č. 305/2011, príloha 1.),
stavebného denníka,
dokumentácie uvedenia do prevádzky,
manuálov a prevádzkových predpisov zariadení,
manuálu a harmonogramu údržby - dokumentácia o prevádzke, údržbe,
kalibračné listy jednotlivých snímačov,
označovania a identifikovateľnosti v zhode so systémom objednávateľa,

všetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, 
*.xls, *.pdf-textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči na CD, resp. DVD 
nosiči, 

• vykonávanie inžinierskej činnosti v mene objednávateľa za účelom riadneho zabezpečenia priebehu
realizácie diela a prác po dokončení diela vrátane komplexného vyskúšania, a to podľa podmienok a
povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú
právne záväzné, minimálne vo vecnom rozsahu prislúchajúcom pre každý stupeň projektovej dokumentácie
podľa Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností v cenách 2016 (ďalej len
„UNIKA") a vo vecnom rozsahu vyplývajúcom z tejto zmluvy. V rámci inžinierskej činnosti sa zhotoviteľ
zaväzuje v mene objednávateľa vyhotovovať a podávať návrhy, žiadosti alebo akékoľvek iné podania
orgánom verejnej správy a dotknutým orgánom za účelom riadneho zabezpečenia priebehu realizácie diela,
prác po dokončení diela a komplexného vyskúšania diela v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje zúčastniť sa miestneho zisťovania počas kolaudácie diela a poskytovať
objednávateľovi potrebnú súčinnosť počas kolaudačného konania diela. Objednávateľ na základe žiadosti
zhotoviteľa udelí zhotoviteľovi v jednotlivých prípadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie
objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu v konaniach vo veciach týkajúcich sa inžinierskej činnosti v rozsahu
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podľa tohto bodu. Objednávateľ sa zaväzuje udeliť plnomocenstvo zhotoviteľovi vždy do piatich (S) dní od 
doručenia žiadosti zhotoviteľa. 

• zabezpečenie výkonu koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie podľa nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko,

• zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu,

• zabezpečenie výkonu činnosti „oprávnenej osoby" za uskutočnenie prác - stavbyvedúceho (vybrané
činnosti vo výstavbe - vedenie uskutočňovania stavieb), osoba poverená výkonom stavbyvedúceho musí
mať odbornú prax s vedením uskutočňovania stavieb v trvaní minimálne tri (3) roky; v prípade, že je
stavbyvedúci zahraničnou osobou musí tento disponovať potvrdenou registráciou stavbyvedúceho
hosťujúcej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou príslušným regulačným orgánom
(Slovenská komora stavebných inžinierov),

• pred začatím vykonávania samotných stavebných prác zabezpečiť vytýčenie stavby a inžinierskych sietí
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných
geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom a odovzdať doklady o
vytýčení priestorovej polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudačnému konaniu v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf -
textová časť), (* .dwg, * .dgn, * .pdf - výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,

• vykonanie porealizačného zamerania diela so zameraním všetkých zváraných spojov potrubného systému
v súradnicovom systéme JTSK, v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v
elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-výkresová časť)] na CD, resp.
DVD nosiči,

• vypracovanie a odovzdanie plánu užívania v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ktorý bude obsahovať najmä pravidlá užívania diela, podmienky vykonávania technických
prehliadok, údržby a opráv, a to v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v
elektronickej forme [(* .doc, * .xls, * .pdf - textová časť), (* .dwg, * .pdf -výkresová časť)] na CD, resp. DVD
nosiči,

Stavebná a montážna časť: 

• vykonanie stavebných prác súvisiacich s úpravou základov a nosnej konštrukcie stavebných objektov, kde
bude inštalovaná technológia na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrada TEKO 1,
pomocné zariadenia, elektro práce, meranie a regulácia (MaR), dodanie, naprogramovanie a odskúšanie
riadiaceho systému novej technológie pri zachovaní zavedených štandardov a vytvorenie komunikačných
rozhraní pre komunikáciu s jestvujúcimi 1T systémami objednávateľa.

Práce musia byť vykonávané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď 
nie sú právne záväzné, vypracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu určenom 
výkazom výmer, dokumentáciou, technickými správami, výkresmi, výpočtami za súčasného dodržania 
podmienok stanovených stavebným úradom v stavebnom povolení. 

• pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné výrobky a materiály spÍňajúce najmä
podmienky stanovené:

zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení 
neskorších predpisov, 
zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

pričom dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží objednávateľovi 
vždy pre každý druh stavebných výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní diela a 
súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela, 
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Odskúšanie, uvedenie do prevádzky, oboznámenie prevádzkového 

personálu, odovzdanie diela: 

• vykonanie individuálnych skúšok, prehliadok na základe DRS, kontrolného a skúšobného plánu a z neho
vyplývajúceho časového harmonogramu skúšok a odovzdanie správ (protokolov) o výsledkoch jednotlivých
skúšok,

• vykonanie komplexného vyskúšania v trvaní 240 hodín (na základe projektovej dokumentácie, časového

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

harmonogramu skúšok a projektu komplexného vyskúšania):
Komplexné vyskúšanie. Za účelom preukázania plnenia objednávateľom požadovaných technických
parametrov a funkčnosti diela sa zmluvné strany dohodli na preverení splnenia týchto parametrov v rámci
procesu odovzdávania a preberania DIELA postupmi podľa tejto zmluvy a podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov a technických noriem, pričom na základe dohody zmluvných strán sú zistenia plynúce z
výsledkov tejto skúšky a z nich vyplývajúce nároky podľa tejto zmluvy pre zmluvné strany záväzne určené.

V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodu nie na strane objednávateľa, musí 
byť skúška za účelom preukázania riadneho vykonania diela zopakovaná. V prípade, že dôjde k prerušeniu 
prevádzky skúšaných zariadení z dôvodov na strane objednávateľa, bude skúška pokračovať po opätovnom 
spustení prevádzky skúšaných zariadení, a to až do uplynutia doby 240 hodín. Pri prerušení prevádzky z 
dôvodov na strane objednávateľa sa pre posúdenie úspešnosti skúšky nebudú vyhodnocovať dosahované 
parametre jednu (1) hodinu pred prerušením prevádzky a jednu (1) hodinu po opätovnom spustení 
prevádzky skúšaných zariadení. 

Zhotoviteľ vypracuje a predloží projekt komplexného vyskúšania objednávateľovi na schválenie v lehote 
podľa článku 2 ods. 2.1 písm. c) tejto zmluvy. 

vykonanie prvej úradnej skúšky zariadení v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších 
predpisov, 

dôsledné oboznámenie prevádzkového personálu objednávateľa s prevádzkovaním a údržbou nových 
zariadení a technológie, a s prevádzkovými predpismi (návody na obsluhu a údržbu) v rozsahu 

návody na obsluhu technologického zariadenia (vrátane detailných pracovných postupov), 
návody na údržbu technologického zariadenia (vrátane detailných pracovných postupov), 
postupy riešenia problémov vrátane riešenia havarijných situácií, 
bezpečnostné predpisy a požiadavky na osobné ochranné prostriedky počas prevádzky a údržby. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi jednotlivé termíny oboznámenia minimálne dva (2) 
týždne vopred, súčasťou oznámenia budú prevádzkové predpisy (návody na obsluhu a údržbu, postupy 
riešenia problémov a bezpečnostné predpisy a požiadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf -
textová časť), (* .pdf - výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, ak ich zhotoviteľ už skôr neodovzdal 
objednávateľovi, 

vypracovanie a odovzdanie príslušnej dokumentácie so zapracovanými a vyznačenými zmenami 
vzniknutými počas vykonávania DIELA, vrátane príslušnej sprievodnej technickej dokumentácie týkajúcej sa 
DIELA a jednotlivých jeho súčastí, dokladov o predpísaných odborných prehliadkach a skúškach, certifikátov, 
atestov zariadení a použitých materiálov a ďalších dokladov o prehliadkach uvedených v stanovisku k 
realizačnému projektu, odovzdanie prevádzkových predpisov, návodov na obsluhu a dokumentácie údržby a 
náhradných dielov, všetko v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v 
elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-výkresová časť)] na CD, resp. 
DVD nosiči, 

protokolárne odovzdanie a prevzatie diela, 
odstránenie vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, 
vykonávanie garančných skúšok . 
oprava a údržba prevádzky technologického zariadenia, ktoré je predmetom vykonania diela: 

- poskytovanie údržby a opráv prevádzky technologického zariadenia počas prvých šesťdesiatich (60)
mesiacov od odovzdania technologického zariadenia objednávateľovi za účelom zabezpečenia nepretržitej a
bezpečnej prevádzky technologického zariadenia v prevádzkových podmienkach objednávateľa za
súčasného spÍňania parametrov stanovených touto zmluvou a prevádzkových požiadaviek objednávateľa,
pričom jednotlivé úkony podpory sa zaväzuje vykonávať v lehotách a v rozsahu podľa podmienok určených
výrobcom technologického zariadenia, podľa podmienok určených zmluvou a v lehotách a podľa podmienok
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem,

Strana 38 z 54



číslo zmluvy objednávateľa: 46001894 

- vypracovávanie a priebežné odovzdávanie dokumentácie o poskytnutej oprave a údržbe na mesačnom
základe podľa podmienok určených v článku 9 zmluvy o dielo, vždy v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textová časť), (*.pdf-výkresová
časť)] na CD, resp. DVD nosiči.

Opis technického riešenia je uvedený v prílohe č. 2 ZoD Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Technické požiadavky 

Požiadavky, predpisy, normy 

Požiadavky 

Všetky stroje a zariadenia musia byť celkom nové (rok výroby 2016 a neskorší), najnovšej konštrukcie, vysokej 
kvality prevedenia, doložené certifikátmi. Všetky zariadenia musia mať vysokú účinnosť, musia byť prevádzkovo 
overené, bezpečné, konštruované a vyrobené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 
normami, a keď nie sú právne záväzné, a vyrobené výrobcom, ktorý zabezpečí dostupnosť náhradných dielov 
minimálne počas trvania záručných lehôt stanovených zmluvou o dielo. 

Predpisy 

Dielo musí byť navrhnuté, vykonané a uvedené do prevádzky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, účinnými v čase podpísania zmluvy o dielo (ZoD) oboma 
zmluvnými stranami. 

Všetky elektrické zariadenia musia byť dodávané v súlade s platnou normou IEC v čase plnenia zmluvy. 

Uchádzač je zodpovedný za súdržnosť predpisov a noriem, najmä keď kódy a štandardy sú rôzneho pôvodu. 

Zariadenia, ktoré sú súčasťou Diela, musia byť opatrené označením CE. Všetky tlakové, elektrické, plynové a 
zdvíhacie zariadenia musia byť schválené odborne zodpovednou osobou (Slovenská Technická Inšpekcia, TUV). 

Zhoda musí byť preukázaná označením CE, ktoré musí byť pripojené k zariadeniu a je podporené CE prehlásení o 
zhode podpísané výrobcom alebo jeho zástupcom. Označenie CE nesie predpoklad zhody s požiadavkami 
príslušných smerníc. 

Konštrukčný materiál 

Všeobecne platí, že za výber materiálu zodpovedá uchádzač, avšak kvalita materiálu pre tlakové nádoby, potrubia 
atď. musí tiež spÍňať požiadavky príslušných slovenských noriem. Šedá liatina sa neodporúča. 

Izolácie 

Uchádzač pri návrhu izolácie musí rešpektovať popri ekonomickom hľadisku aj nasledujúce požiadavky: 

- zariadenia a potrubné rozvody s max. prevádzkovou teplotou väčšou ako 50 °C budú opatrené ochrannou
izoláciou (alebo iným vybavením) proti popáleniu obsluhy; tam, kde je to potrebné, budú zariadenia a
potrubné rozvody opatrené izoláciou proti tepelným stratám

Náterový systém musí zodpovedať STN EN ISO 12944. Vonkajšie nátery musia odolávať vonkajším atmosférickým 
Vplyvom. Železné materiály budú chránené dvomi základnými a dvomi konečnými nátermi. 

Hluk 

pri bežnej prevádzke vrátane poskytovania podporných služieb neprevýši platné legislatívne 

Máhradné diely, nástroje, spotrebný materiál

iadujeme zoznam odporúčaných náhradných dielov všetkých druhov zariadení na obdobie od šiesteho až
eho roku prevádzky.

rické systémy, rozvodne

becne 

aný elektrický systém musí byť navrhnutý, vyrobený a nainštalovaný, tak aby sa zabezpečila prevádzka
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spÍňajúca všetky požiadavky, pri ktorej je neprerušená podpora primárneho hľadiska a taktiež musí zabezpečiť 
možnosť kontroly, čistenia a údržby. 

Všetky zariadenia musia byť navrhnuté vhodne ku klimatickým podmienkam vyskytujúcich sa na stavbe a musia byť 
schopné vyhovujúcej prevádzky pri všetkých trvalých a prechodných podmienkach vrátane náhlych zmien tepla, 
napätia a prúdu, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prevádzky, a okrem nich treba počítať aj so skratom, či poruchami 
systému. 

V areáli Diela bude potrebné zriadiť priestory (rozvodne VN, NN) pre umiestnenie elektrických zariadení. Zariadenia 
rozvodní, elektrické zariadenia technológie musia byť pripojené na uzemňovaciu sieť. 

Projekt musí obsahovať základnú jednopólovú schému so zapojením hlavných elektrospotrebičov (s uvedením 
výkonu spotrebiča). 

Kabeláž 

Navrhnuté káble musia vyhovovať požiadavkám stanoveným technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné 
(STN, IEC a EN), 

Prierez napájacích káblov je navrhovaný s ohľadom na nasledujúce podmienky: 

Maximálne dovolené teploty vodiča 

Menovité napätie v závislosti na ukladaní a zoskupovaní káblov 

- Skratový prúd a prepäťová ochrana

Pokles napätia počas normálnej prevádzky a nábehu

Minimálny prierez pre napájacie a ovládacie káble je 1,5 mm2• Budú použité jednožilové a viac žilové káble. V 
závislosti na mieste aplikácie, káble budú mať nasledujúci dizajn: 

- napájacie káble: izolácia vodiča XLPE, XLPE alebo PVC izolovaný plášť a PVC vonkajší plášť

- Ovládacie káble: XLPE alebo PVC izolácia s PVC vonkajším plášťom

Káble pre špeciálne požiadavky (napr. pre priame uloženie do zeme, extrémne klimatické podmienky, požiadavky 
na vysoký ohyb, atď.) budú navrhnuté v zhode s týmito požiadavkami. 

Riadiaci systém - všeobecné požiadavky 
Riadiaci systém musí spÍňať environmentálne a technické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné. Automatizácia a meracie zariadenia a systémy musia 
spÍňať požiadavky na kvalitu, bezpečnostné pravidlá a postupy používané v moderných prevádzkach. Všetky 
materiály, zariadenie a systémy musia byť osvedčenými technológiami, korektne navrhnutými na prevádzku 
objednávateľa a musia byť z pohľadu technického riešenia na úrovni štandardov stanovených všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými normami a v súlade s procesnými, environmentálnymi, technickými a inými 
kvalitatívnymi internými štandardmi objednávateľa. 

Základné požiadavky na riadiaci systém 

Základné požiadavky na technickú úroveň riadiaceho systému vychádzajú zo súčasných trendov integrovaného 
riadenia technologických procesov, musia spÍňať vysoké nároky na bezpečnosť a spoľahlivosť a zohľadňovať 
náročnosť technológie koncového užívateľa. 

Špecifikovaný dodávaný riadiaci systém musí byť schopný vykonávať všetky funkcie popísané v tejto špecifikácii, 
vrátane regulačného ovládania. 

Hardware musí obsahovať moduly nevyhnutné pre splnenie stanovených funkčných požiadaviek v danej
špecifikácii. Software bude obsahovať operačný systém v reálnom čase pre každý uzol alebo modul a aplikačný
SOftware musí spÍňať požiadavky vytvorené pre daný systém.

tf�pájanie riadiaceho systému musí byť riešené bezpauzovo a beznárazovo s využitím striedačov a pripojením na
1stuiúce baterkárne.

alizácia technologických procesov tzv. HMI rozhranie je požadovaná realizovať tzv. operátorským počítačom v
ení do racku, optickým extenderom pre vzdialené pripojenie a potrebným optický prepojom na existujúci 
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Nový riadiaci systém je požadovaný z pohľadu kompatibility hardvéru a softvéru riešiť na úrovni štandardov 
zavedených u objednávateľa. Objednávateľ pre podobné aplikácie používa riadiace systémy Rockwell Automation -
Alien Bradley, ktoré komunikujú prostredníctvom tzv. dátových serverov s operátorskými pracoviskami obslúh. 
Predmetom stavby musí byť aj vygenerovanie databáz pre zavedenie údajov do informačných systémov 
objednávateľa a archivovanie finálneho stavu v existujúcich softvérových prostriedkoch. Predmetom má byť aj 
návrh adresového (IP) priestoru a topológie siete v spolupráci s objednávateľom, pripojenie na časový server a 
realizácia požiadaviek na antivírové zabezpečenie. Požadované je pripojenie nového riadiaceho systému do 
existujúcej procesnej siete a prenos údajov do stávajúcej SQL databázy v TEKO. 

Všeobecný popis riadiaceho systému strojovne plynových motorov 

Automatizovaný systém kontroly a riadenia prevádzky zabezpečuje prevádzkovanie nového technologického 
zariadenia (strojovne plynových motorov a nadväzujúcich prevádzok) ako celku, s možnosťou ovládania všetkých 
podstatných a dôležitých častí z riadiaceho pracoviska obsluhou. Ďalej tento súbor musí zabezpečiť bezpečné 
automatické prevádzkovanie technológie a tiež registráciu a archiváciu dôležitých prevádzkových dát. 

Predpokladá sa, že všetky dôležité časti technologického zariadenia (plynové motory s generátorom, tepelný modul 
motorov, katalyzátor, ... ) budú vybavené vlastným riadiacim systémom výrobcu. Centrálny riadiaci systém bude 
zabezpečovať vizualizáciu procesu a zber dát z týchto zariadení a rovnako automatizáciu prevádzky zariadení, ktoré 
nebudú vybavené vlastným riadiacim systémom (napr. obehové čerpadlá, hospodárstvo motorového oleja, vetranie 
strojovne a bývalej kotolne, obsluha havarijných stavov v strojovni-výskyt plynu, zaplavenie strojovne, prekročenie 
povolených teplôt apod.) 

Všetky časti systému riadenia prevádzky budú vykonané tak, aby bol zabezpečený automatický nábeh, prevádzka a 
odstavovanie dodávaných funkčných celkov s možnosťou plynulých prechodov prevádzky z hlavného na záložné 
zariadenie a naopak. Záložné zariadenie musí nabiehať automaticky bez zásahu operátora, jeho stav je 
monitorovaný a testovaný. 

Pre spracovanie dôležitých okruhov ochrán, blokád popr. havarijného odstavenia je potrebné uvažovať s 
redundantným riadiacim systémom. Objednávateľ pre bezpečnostné okruhy používa Guardlogix safety system. 

Hlavné časti systému kontroly a riadenia, ktoré musí zhotoviteľ zabezpečiť: 

Dodávka nadradeného riadiaceho systému s doplnením väzieb na čiastkové autonómne riadiace systémy 
(spaľovacie motory s generátorom, katalyzátory apod.) 

Dodávka programového vybavenia vrátane potrebných licencií 

Dodávka aplikačného a komunikačného software 

Dodávka software pre testovanie zariadenia 

Dodávka pre meranie, pokiaľ nie je súčasťou dodávok jednotlivých výrobcov 

Systém monitorovania vibrácií jednotlivých sústrojenstiev 

Dodávka merania pre garančné a overovacie meranie 

Dodávka regulačných ventilov a pohonov 

Dodávka kabeláže, pokiaľ nie je súčasťou dodávok jednotlivých výrobcov 

Dodávka montážneho materiálu pre káblové trasy 

Dodávka potrebného spotrebného materiálu 

Vytvorenie komunikačných rozhraní pre komunikáciu s jestvujúcimi IT systémami objednávateľa 

sťou dodávky sú 'aj technické prostriedky pre zabezpečenie komunikácie s prevádzkovateľom prenosovej 
avy potrebnej pre poskytovanie podporných služieb v zmysle Technických podmienok prístupu a pripojenia, 
'diel prevádzkovania prenosovej sústavy SEPS, a.s., a to pre všetky kombinácie nových aj jestvujúcich zariadení
návatera schopných poskytovať podporné služby. 
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Zariadenie staveniska (ZS) 

Prístup na stavenisko, cestné komunikácie 

Prístup mechanizmov a osôb na stavenisko bude realizovaný cez hlavnú bránu areálu objednávateľa cez 
Teplárenskú ulicu. 

Vstupy a školenia 

Vstupy osôb a mechanizmov na stavbu budú riešené v kooperácii úspešného uchádzača a objednávateľa v zmysle 
interných smerníc a príkazov objednávateľa. 

Dočasná dodávka médií pre montáž a zariadenia staveniska Diela 

úspešný uchádzač si musí zabezpečiť na vlastné náklady dodávku potrebných zariadení, rozvodov, inštaláciu a chod 
napájania stavby potrebných médií (elektrická energia, pitná voda, úžitková voda, požiarna voda, technologická 
voda, kanalizácia) pre montáž diela a zariadenie staveniska. Objednávateľ zabezpečí dodávku elektrickej energie 
ako aj potrebných druhov vody pre vykonanie diela. 

Ostatné médiá (stlačený vzduch, plyny a pod.) potrebné na výstavbu a montáž si úspešný uchádzač zabezpečí na 
vlastné náklady. 

Spevnenie plôch pod staveniskom 

Ak úspešný uchádzač uzná za potrebné spevniť plochy pod staveniskom pre obdobie výstavby, vykoná si to na 
vlastné náklady. Po vykonaní diela úspešný uchádzač odstráni tieto spevnené plochy na vlastné náklady. 

Vyčistenie a udržiavanie poriadku na stavenisku, likvidácia a odvoz odpadu 

Na stavenisku musí úspešný uchádzač udržiavať poriadok. Za likvidáciu a odvoz odpadu vzniknutým pri vykonávaní 
diela a pri prácach na ZS zodpovedá úspešný uchádzač (na vlastné náklady). 

Záručné parametre a podmienky 

Na celom Diele musí byť preukázaná funkčnosť pri záručných podmienkach, samostatne pri prevádzke novo 
inštalovaných zariadení, ako aj pri spoločnej prevádzke s jestvujúcimi zariadeniami objednávateľa. 

Objednávateľ požaduje garantovať tieto parametre: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Garantovaný maximálny celkový elektrický výkon 

Garantovaný maximálny celkový tepelný výkon 

Garantovaná elektrická účinnosť 

Garantovaná doba prevádzky každého jednotlivého plynového motora 

Garantované emisné limity (NOx max. 75 mg/m3, CO max. 100 mg/m3 pri 15% 02, suchý plyn, O °C, 101,325 
kPa v zmysle vydaného povolenia a platnej legislatívy) 

Maximálna denná spotreba 24% roztoku čpavku (čpavkovej vody) 

Úroveň hluku pri bežnej prevádzke vrátane poskytovania podporných služieb neprevýši platné legislatívne 
požiadavky 

Ďalšie garantované podmienky 

Celková účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla pri 100% elektrickom výkone bude minimálne 82% (pri 
teplote výstupnej horúcej vody 90°C a teplote vratnej vody 60°(), 

celková účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla pri 70% elektrickom výkone bude minimálne 80% (pri 
teplote výstupnej horúcej vody 90°C a teplote vratnej vody 60°(), 

dielo bude schopné prevádzky pri vonkajších teplotách od -35°C do +40°C, 
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• každý jednotlivý motor bude schopný prevádzky v režime poskytovania podporných služieb, minimálne PRV,
SRV, TRVlSMIN+, TRVlSMIN-, TRVl0MIN+, TRV3MIN+ v zmysle prevádzkového poriadku SEPS, a.s.
a technických podmienok SEPS, a.s., pričom minimálny požadovaný rozsah PRV je ±2 MW za každý motor
samostatne, minimálny požadovaný rozsah SRV je ±4 MW za každý motor samostatne a minimálny požadovaný
rozsah TRV je celý inštalovaný výkon každého jednotlivého motora samostatne; schopnosť poskytovať
podporné služby sa preukazuje pri certifikačných meraniach v zmysle Prevádzkového poriadku a Technických
podmienok SEPS, a.s.,

• každý jednotlivý motor bude schopný štartu na nominálny elektrický výkon pri prevádzkových náplniach
nahriatych na 50 °C do 3 minút od povelu, pričom dielo bude schopné udržiavať prevádzkové náplne na teplote
požadovanej pre štart do 3 minút od povelu do pri teplote vratnej vody horúcovodu minimálne SS°C aj
v dlhodobo odfázovanom stave,

• dielo bude schopné dodávať teplo vo forme horúcej vody s požadovanými teplotami s toleranciou maximálne
+/- S °C, a to aj v režime poskytovania podporných služieb,

• vlastná spotreba elektriny (bez obehových čerpadiel a núdzového chladenia) diela ako celku neprevýši 1 MW,

• dielo bude schopné paralelnej prevádzky so súčasnou technológiou objednávateľa,

• dielo bude schopné samostatnej prevádzky bez paralelnej prevádzky jestvujúcej kotolne ä strojovne
objednávateľa,

• požadované výstupné teploty horúcej vody v mieste pripojenia do tepelných rozvodov objednávateľa 80 až 100
°C podľa okamžitých požiadaviek objednávateľa, pričom teplota vratnej vody tepelných rozvodov
objednávateľa sa môže pohybovať v rozmedzí 40 až 75 °C,

• schopnosť štartu na nominálny výkon pri prevádzkových náplniach nahriatych na 50 °C do 3 minút od povelu,

• schopnosť paralelného chodu novo inštalovanej technológie a súčasnej technológie objednávateľa,

• schopnosť samostatného chodu novo inštalovanej technológie bez paralelnej prevádzky jestvujúcej kotolne
a strojovne objednávateľa.

Uchádzač uvedie číselné hodnoty jednotlivých parametrov v tabuľke, príloha č. 6 ZoD. 

Obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza technické požiadavky, ktoré sa neodvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. 
Pokiaľ sú v súťažných podkladoch, v technických správach, vo výkresoch/projektovej dokumentácii alebo v inej 
dokumentácii poskytnutej obstarávateľom uvedené konkrétne výrobky alebo konkrétny výrobca atď. podľa 
ustanovenia § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, sú uvedené len ako referenčné a uchádzač môže 
ponúknuť popísané výrobky/zariadenia alebo ekvivalentné výrobky/zariadenia. 

Jednotlivé činnosti musia byť vykonávané v súlade s vyhl. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických 

zariadení pri stavebných prácach, s vyhláškou č. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 

plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, 

zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a technických noriem a v súlade s platnou legislatívou. 
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Tabuľková časť 

Plynový motor 

Položka 
Navrhnuté parametre dodávky 

(vyplní uchádzač) 
Spaľovací motor 
Výrobca - RR PS Bergen Engines AS 
Typ - B 35: 40 V 20 AG 2 

Parametre motor-generátora 

Teplota okolia oc 40 
Zaťaženie 

100% 1 75% 1 50% 
Elektrický výkon (svorky generátora) (cosq>=0,9) kWe 9375 *1 1 6885 1 4570 
Minimálny elektrický výkon (svorky generátora) (cosq>=0,9) kWe 1406 kWe (15%) 
Merná spotreba paliva kJ/kWhe1 7484 1 7758 1 8237 
Menovitá účinnosť elektrická % 48,1 1 46,4 1 43,7 

Alternátor 

Parameter Jednotka Hodnota 

Výrobca ABB automation and motion 
Druh synchronný 
Typ AMG 

Číslo platnej normy, podľa ktorej bude stroj vyrobený IEC60034, ISO 8528,VDE 
0875/BS 800 

Druh prevádzky cyklus podľa IEC IEC 34.1 
Stupeň ochrany krytom (IP kód) stroj svorkovnice IP 54 
Menovitý činný výkon MW 9,375 *1 

Menovitý zdanlivý výkon kVA 10415 
Menovité napätie a dovolené kolísanie pri menovitom 

v 10500 +-10% výkone 
Menovitý prúd A 715 A 

PRÍSLUŠENSTVO 

Bezkefkový systém budenia s rotačnými diódami a 
1 

áno/nie 
1 

Áno ochranou proti prepätiu 

Regulátor budenia A a VR 

Parameter Jednotka Hodnota 

Výrobca ABB 
Typ UNITROL 1020 

Generátorový vypínač 

Parameter Jednotka Hodnota 

Výrobca SIEMENS 
Typ SIPROTEC 7UT6121 

-Menovité napätie kV 11kV 
_Menovitý prúd kA SO kA/1s *2 

1 V z.mysle vysvetlenia ponuky zhotoviteľa zo dňa 18. S. 2017 je minimálna garantovaná hodnota činného výkonu 
10 MWe pre zabezpečenie certifikácie podporných služieb a ich následné poskytovanie. 

*2 hodnota podľa vysvetlenia ponuky zhotoviteľa zo dňa 18. S. 2017. 
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Rozvodňa RPM1 10,5kV 

Parameter Jednotka 

Výrobca 
Typ 
Prevedenie vypínačov výsuvné 

Riadenie skrine: 

Komunikačný protokol 

Elektronické ochrany 
(Bude vyplnené pre každé pole) 

Parameter Jednotka 

Identifikácia skrine - použitie 
Výrobca VN poistky 

Parameter Jednotka 

Identifikácia skrine - použitie 
Výrobca 7UM85 

Parameter Jednotka 

Identifikácia skrine - použitie 

Výrobca 7SJ85 

Parameter Jednotka 

Identifikácia skrine - použitie 

Výrobca 7UT85 

Parameter Jednotka 

Identifikácia skrine - použitie 
Výrobca 7UT85 

Parameter Jednotka 

Identifikácia skrine - použitie 
Výrobca 7SJ85*3 

Parameter Jednotka 

Identifikácia skrine - použitie 
Výrobca 7SJ85 

Transformátory VN/NN
(Bude vyplnené pre každý typ a výkon) 

Parameter Jednotka 

Výrobca BEZ 
Typ TSE827/10 
*3 hodnota podľa vysvetlenia ponuky zhotoviteľa zo dňa 18.5.2017.

Hodnota 

Siemens 
NXair 50, 3150A, 12kV 

50kA/ls 

IEC 61850 

Hodnota 

vývod na zemniaci transformátor 

Siemens *3 

Hodnota 

vývod generátora 

Siemens 

Hodnota 

transformátor vlastnej spotreby 

T68,T69 

Siemens 

Hodnota 

transformátor vlastnej spotreby 

T21,T22 

Siemens 

Hodnota 

transformátor Tll 

Siemens 

Hodnota 

pole merania 

Siemens*3 

Hodnota 

sekčná spojka 

Siemens 

Hodnota 

T68 
2MVA, 6/0,4kV 
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Parameter 

Výrobca 

Typ 

Frekvenčné meniče 
(Bude vyplnené pre každý menič s výkonom nad 30 kW) 

Parameter 

Identifikácia FM - použitie 

Výrobca 

Typ 

Motory s výkonom nad 100 kW 
(Bude vyplnené pre každý motor s výkonom nad 100 kW) 

Parameter 

Otáčky budú riadené frekvenčným meničom 

Výrobca 

Typové označenie 

Rozvodňa RHl 0,4kV 
(Bude vyplnené pre každý rozvádzač) 

Parameter 

Názov 

Výrobca 

Prevedenie ističov hlavných prívodov 

Automatický záskok napájania 

Zdroje zaisteného napájania - striedač 
(Bude vyplnené pre každý striedač) 

Parameter 

Výrobca 

Typové označenie 

Počet 

Miestne ovládacie skrinky 

Parameter 

Výrobca 

prepínač Miestne - Diaľkovo 
tlačidlá Vypnúť- Zapnúť (Otvoriť - Zatvoriť) 

tlačidlo Stop 
signalizácia stavu 

Zemniaci transformátor 

Parameter 

Výrobca 
Typ 

Jednotka 

BEZ 

TSE827/10 

Jednotka 

Jednotka 

Áno 

Jednotka 

RH1 

výsuvné, 
motorový pohon 

počet prívodov2 

Jednotka 

ks 

Jednotka 

Jednotka 

*4 hodnota podľa vysvetlenia ponuky zhotoviteľa zo dňa 18.5. 2017.

Hodnota 

T69 

2MVA, 10,5/0,4kV 

Hodnota 

SIEMENS 

Simonics 

Hodnota 

SIEMENS 

250 kWe 315 L 1491 rpm 

Hodnota 

Hlavný rozvádzač NN 

M-0-J

3WL1232-2EB37-4GA4 

3KC9000-8TL30 

Hodnota 

Albat, s.r.o. 

NSB 220/180/4,4-C 

2 

predkladaná 

Schneider 

Hodnota 

TESAR *4

12kV /100A/6s/15A trvalo *4
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Rezistor zemniaceho transformátora 

Parameter Jednotka Hodnota 

Výrobca EGE spol. s r.o. *5

Typ N ER l00A/12kV /KB6s-DB15A *5

Obehové čerpadlá horúcovodu 

Parameter Jednotka Hodnota 

Výrobca KSB 
Druh Čerpadlo teplonosných médií 

Typ 
HPKL250-200-500 SGBS XW 

W25004 B 

Spalinový výmenník (bude uvedené pre všetky použité výmenníky) 
Navrhnuté parametre dodávky 

Parameter Jednotka 

Výrobca Effeleon 

Žiarorúrové výmenníky 
Prevedenie horizontálne s automatickým 

čistením teplovýmenných plôch*5

Výmenníky - voda/ voda (bude uvedené pre všetky použité výmenníky) 
Navrhnuté parametre dodávky 

Parameter Jednotka 

Výrobca Effeleon 
Prevedenie Doskový výmenník 

Výmenníky - olej/ voda (bude uvedené pre všetky použité výmenníky) 
Navrhnuté parametre dodávky 

Parameter Jednotka 

Výrobca Effeleon 
Prevedenie Doskový výmenník 

Komín 4 ks výška 53 m 

Parameter Jednotka Hodnota 

Výrobca - Steelcon 

Katalyzátor SCR 
Požaduje sa možnosť zvýšenia účinnosti dodaných katalyzátorov pre prípad sprísnenia emisných limitov. 

Parameter Jednotka Hodnota 

Výrobca - Effeleon 

Typ AWI SCR-vstrekovanie čpavkového 
roztoku 

Počet ks 4 

Materiál reaktora 16Mo3 
*5 hodnota podľa vysvetlenia ponuky zhotoviteľa zo dňa 18. S. 2017.
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Príloha č. 2 
Projektová dokumentácia (OSP), východzí výkaz výmer

Táto príloha obsahuje:

a) projektovú dokumentáciu (DSP) pre projekt: ,,Náhrada technológie TEKO I", spracovanej spoločnosťou
EUCAL, s. r. o. so sídlom Dolné Rudiny 8515/45, 010 01Žilina, IČO 36 OOO 396, číslo projektu Z14056, dátum
03/2015, 

b) východzí výkaz výmer zo dňa 10. februára 2017, v celkovom počte strán (A4) 101.

Tieto dokumenty tvoriace dokumentáciu níe sú číslované v rámci číslovania strán zmluvy a príloh.
Tieto dokumenty sú v elektronickej forme na CD/DVD nosiči označenom ako „Náhrada technológie TEKO !"
a v listinnej forme je východzí výkaz výmer zviazaný so zmluvou a projektová dokumentácia (OSP) v listinnej forme 
vzhľadom na Jej rozsah tvorí samostatnú prílohu nezviazanú so zmluvou. 
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Príloha č. 3 

Dispozičné riešenie so zakreslením kôt hlavných zariadení a hlavných prepojovacích potrubí, základná 

technologická schéma, jednopólová schéma sústavy elektrických zariadení 

Táto príloha obsahuje: 

A. Dispozičné riešenie so zakreslením kót hlavných zariadení a prepojovacích potrubí

Tri (3) vizualizácie realizácie diela „Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla 
ako náhrady TEKO I", bez mierky, v počte strán 3 x A4, bez uvedenia dátumu. 

Výkres číslo TEKO - 0001, názov projektu Náhrada technológie TEKO 1., v mierke 1:100, v počte strán 1 x A3, dátum 

apríl 2017. 

Výkres číslo TEKO - 0002, názov projektu Náhrada technológie TEKO 1., v mierke 1:100, v počte strán 1 x A3, dátum 
apríl 2017. 

Výkres číslo TEKO - 0003, názov projektu Náhrada technológie TEKO 1., v mierke 1:100, v počte strán 1 x A3, dátum 

apríl 2017. 

Tento výkres nie je číslovaný v rámci číslovania strán tejto zmluvy a jej príloh. 

Tento výkres je v listinnej forme zviazaný s touto zmluvou. 

B. Základná technologická schéma sústavy tepelných zariadení

Schéma č. 17120-TEKO-PHC (effeleon), bez mierky, počet strán 1 x A3, dátum 11. apríl 2017. 

Výkres číslo 17120 -3000 - 0001, názov projektu Náhrada technológie TEKO 1., bez mierky, počet strán 1 x A3, dátum 
11. apríl 2017.

Schéma: SED BRATISLAVA, SED ŽILINA- Technológia - Teplárenská časť, Existujúca komunikácia, bez mierky, počet 
strán 1 x A3, bez dátumu. 

Tieto výkresy nie sú číslované v rámci číslovania strán tejto zmluvy a jej príloh. 

Tieto výkresy sú v listinnej forme zviazané s touto zmluvou. 

C. Jednopólová schéma sústavy elektrických zariadení

Výkres číslo D.3.4 (List 1 až 4), názov projektu Náhrada technológie TEKO 1., v mierke bez mierky, v počte strán 4 x 
A3, dátum 2/2015. 

Výkres číslo D.3.9., názov projektu Náhrada technológie TEKO 1., v mierke bez mierky, v počte strán 1 x A3, dátum 
2/2015. 

Výkres D3.12., Rozmiestnenie rozvádzačov na káble +0,00, Mierka 1:100, v počte strán 1 x A3, bez dátumu. 

Tieto výkresy nie sú číslované v rámci číslovania strán tejto zmluvy a jej príloh. 

Tieto výkresy sú v listinnej forme zviazané s touto zmluvou. 
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