
číslo zmluvy objednávateľa: 46001894 

Príloha č. S 
Harmonogram vykonávania diela 

Táto príloha obsahuje: 

Harmonogram prác, počet strán 2, dátum 10. apríl 2017, 

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

Tento dokument je v listinnej forme zviazaný s touto zmluvou. 

Po uzatvorení zmluvy sa táto príloha doplní v súlade s ustanovením článku 2 ods. 2.2 zmluvy o dielo 

o harmonogram vykonávania diela v podrobnostiach DRS. Po doplnení sa tento harmonogram vykonávania diela

v podrobnostiach DRS stane súčasťou zmluvy o dielo a nebude číslovaný v rámci číslovania strán zmluvy o dielo a jej

príloh.

Strana 51 z 54



číslo zmluvy objednávateľa: 46001894 

Príloha č. 6 

Tabuľka - garantované parametre 

Popis garantovaného parametra Hodnota garantovaného parametra 

Garantovaný maximálny celkový elektrický výkon 
technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu 
elektriny a tepla, meraný na svorkách generátorov 
(brutto, súčtová hodnota za všetky generátory, 
hodnota garantovaná počas 60 mesiacov od prevzatia 
diela): 

Garantovaný maximálny celkový tepelný výkon 
technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu 
elektriny a tepla, vyhodnocovaný na vstupe do 
horúcovodu v mieste pripojenia technológie na 
vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla do 
jestvujúcej sústavy centrálneho zásobovania teplom, 
pri teplote vratnej vody 60 °C a teplote vykurovacej 
vody 90 °C (súčtová hodnota za všetky zariadenia , 
hodnota garantovaná počas 60 mesiacov od prevzatia 
diela): 

Garantovaná doba prevádzky každého jednotlivého 
plynového motora, ktorý je súčasťou technológie na 
vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla 
určená ako počet hodín v roku, táto hodnota musí byť 
nižšia alebo rovná hodnote 8760 hodín / rok (hodnota 
garantovaná počas 5 rokov od prevzatia diela): 

Garantovaná elektrická účinnosť, vyjadrená ako 
elektrický výkon v kW meraný na svorkách generátorov 
(brutto) vydelený príkonom v palive v kW výhrevnosti 
(hodnota garantovaná počas 60 mesiacov od prevzatia 
diela): 

Garantovaná maximálna denná spotreba 24% roztoku 
čpavku (čpavkovej vody) potrebnej pre splnenie 
emisných limitov v zmysle platnej legislatívy pri 
prevádzke všetkých štyroch motorov nezávisle na 
výkone a rýchlosti zmien výkonu (hodnota garantovaná 
počas 60 mesiacov od prevzatia diela): 

Garantované emisné limity pri 15% 02, suchý plyn, O °C, 
101,325 kPa (NOx max. 75 mg/m3, CO max. 100 mg/m3) 

hluku pri bežnej prevádzke vrátane
poskytovania podporných služieb neprevýši úrovne

anovené všeobecne záväzným právnymi predpismi. 

Minimálne 37 500 kW 

minimálne 34 392 kW 

minimálne 8 300 hodín / rok 

minimálne 48,1 % 

maximálne 1344 kg / deň 

NOx, 75 mg/m3, 

CO 100 mg/m3 

Max 85 dB 

� parametre sú garantované a vyhodnocované pri týchto podmienkach: 
ahta Tepláreň Košice 
lita zemného plynu bežná pre sieť SPP - distribúcia v odbernom mieste Tepláreň Košice,

�ran�ovaných parametrov bude počas záručnej doby/doby podpory preukazovaný na základe nameraných
a •�štaláciu meracích prístrojov, zabezpečenie a preukázanie požadovanej presnosti meracích

'5PFavny spôsob zapojenia meracích prístrojov a správny prenos nameraných hodnôt zodpovedá 
· Splnenie garantovaných parametrov garantovaný maximálny celkový elektrický výkon, garantovaný

Strana 52 z 54



číslo zmluvy objednávateľa: 46001894 

maximálny celkový tepelný výkon, garantovaná elektrická účinnosť a garantovaná maximálna denná spotreba 

čpavkovej vody, emisné limity, úroveň hluku, môže byť vyhodnocované opakovane v akomkoľvek okamihu 
prevádzky počas záručnej doby/doby podpory, ak sa teplota okolitého vzduchu pohybuje v rozmedzí -lO'C až +25'C, 

pričom garantované parametre musia byť splnené minimálne v 80% prípadov zo všetkých uskutočnených meraní, 

vrátane doby poskytovania podporných služieb PRV a SRV. 

Splnenie garantovanej elektrickej účinnosti môže byť vyhodnocované opakovane pri akomkoľvek elektrickom 
výkone meranom na svorkách generátorov v rozmedzí 70-100% garantovaného maximálneho elektrického výkonu, 
vrátane doby poskytovania podporných služieb PRV a SRV, pričom hodnota sa nepovažuje za splnenú, ak nie je 
garantovaná elektrická účinnosť splnená minimálne v 80% meraných vzoriek alebo priemerná účinnosť zo všetkých 
meraných vzoriek nie je rovná alebo vyššia ako garantovaná elektrická účinnosť. 

Garantovaná doba prevádzky každého jednotlivého plynového motora sa vyhodnocuje ako počet hodín 

disponibility každého jednotlivého motora, t.j. pripravenosti k prevádzke. 

Zhotoviteľ ďalej garantuje, že dielo ďalej splní nasledovné 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°C),

• 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°C),

• dielo bude schopné prevádzky pri vonkajších teplotách od -35°C do +40°C,

• každý jednotlivý motor bude schopný prevádzky v režime poskytovania podporných služieb, minimálne PRV,

SRV, TRVlSMIN+, TRVlSMIN-, TRVlOMIN+, TRV3MIN+ v zmysle Prevádzkového poriadku SEPS, a.s.

a Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy 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 SEPS, a.s. a Technických podmienok prístupu a pripojenia,
pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy SEPS, a.s.,

• každý jednotlivý motor bude schopný štartu na nominálny elektrický výkon pri prevádzkových náplniach

nahriatych na teplotu SO °C do 3 minút od povelu, pričom technologické zariadenie diela bude schopné
udržiavať prevádzkové náplne na teplote požadovanej pre štart do 3 minút od povelu pri teplote vratnej vody
horúcovodu minimálne SS°C aj v dlhodobo odfázovanom stave,

• úroveň hluku pri bežnej prevádzke vrátane poskytovania podporných služieb neprevýši limity stanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami účinnými v čase uvedenia diela do prevádzky,

• požadované výstupné teploty horúcej vody v mieste pripojenia do tepelných rozvodov objednávateľa musia byť

v rozmedzí 80 až 100 °C podľa okamžitých požiadaviek objednávateľa, pričom teplota vratnej vody tepelných
rozvodov objednávateľa sa môže pohybovať v rozmedzí 40 až 75 °C,

• úroveň emisií pri bežnej prevádzke vrátane poskytovania podporných služieb neprevýši limity stanovené

všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami účinnými v čase uvedenia diela do prevádzky,
• dielo bude schopné dodávať teplo vo forme horúcej vody s požadovanými teplotami s toleranciou maximálne

+/- 5 °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 a strojovne

objednávateľa.
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číslo zmluvy objednávateľa: 46001894 

Príloha č. 7 

Výpisy z registra zhotoviteľa 

Táto príloha obsahuje výpis z obchodného registra zhotoviteľa; počet strán (A4) 3, dátum 24. január 2018. 

Tento výpis má jednotlivé strany číslované samostatne mimo číslovania strán tejto zmluvy a jej príloh. 

Tento výpis je v listinnej forme zviazaný s touto zmluvou. 
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LOVE IU . .1ošTA, a. s. 
P z r,sf:" r.esta g 

·�)<ú Yatrf
7 •, 

Oddiel: Sro 
Vložka číslo: 11279/V 

1. Obchodné meno

ENERGYCO, s.r.o. 

11. Sídlo

Číslo dožiadania : el-2732/2018/V 

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA 
Okresného súdu Košice 1 

k dátumu 24.01.2018 

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
M.R. Štefánika 13
Názov obce: Rožňava
PSČ: 048 01
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 194 824

IV. Deň zápisu: 25.11.1999

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vl. Predmet podnikania (činnosti) 

1. výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky,
plnenie, označovanie (pri V) tlakových zariadení
2. montáž, oprava a údržba, prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
3. montáž, opravy a vykonávanie skúšok parných a plynových turbín
4. montáže a demontáže strojnotechnologických zariadení, potrubí a oceľových
konštrukcií
5. prípravné práce pre stavbu, natieračské práce
6. obchodná činnosť (veľkoobchod a maloobchod):
7. s kotlami, strojmi, prístrojmi a mechanickými nástrojmi a ich časťami a súčasťami
8. so železom a oceľou, výrobkov zo železa a ocele, s medou a výrobkov z medi, z niklu a 
z výrobkov z niklu, hliníka a výrobkov z hliníka, zinku a výrobkov zo zinku, cínu a výrobkov 
z cínu 
9. s nástrojmi a s náradím 
10. s drevom, drevenými výrobkami, s vlákninou z dreva alebo z iných celulóznych
Vláknin, s papierom, kartónom a lepenkou, výrobkami z papierenských vláknin
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11. filtrácia olejov
12. prenájom motorových vozidiel
13. montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích
zariadení
14. lešenárske práce
15. výroba, dodávky, montáž, opravy a servis vzduchotechnických a klimatizačných
zariadení (okrem zariadení pre domácnosť)
16. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských
činností v týchto zariadeniach
17. predaj nápojov na priamu konzumáciu
18. usporadúvanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
19. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
20. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
21 . projektová činnosť v investičnej výstavbe
22. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

VII. štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Arnold Bányász 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Dvorníky 65 
Názov obce: Dvorníky - Včeláre 
PSČ: 044 02 
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 

Vznik funkcie: 25.11.1999 

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Lovič 
Bydlisko: 
Názov obce: Ulič 261 
PSČ: 067 67 
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia:  
Rodné číslo:  

Vznik funkcie: 25.11.1999 

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov 
samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti 
pripojí svoj vlastnoručný podpis. 

VIII. Spoločnici
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Meno a priezvisko: Ing. Arnold Bányász 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Dvorníky 65 
Názov obce: Dvorníky - Včeláre 
PSČ: 044 02 
Štát: Slovenská republika 

Výška vkladu: 66 387,837749 EUR 
Rozsah splatenia: 66 387,837749 EUR 

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Lovič 
Bydlisko: 
Názov obce: Ulič 261 
Štát: Slovenská republika 
Rodné číslo: 

Výška vkladu: 66 387,837749 EUR 
Rozsah splatenia: 66 387,837749 EUR 

IX. Výška základného imania

132 775,675498 EUR 

X. Rozsah splatenia základného imania

132 775,675498 EUR 

Ďalšie právne skutočnosti 

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa
17.11.1999 podľa zákona č. 513/91 Zb. a nov. 11/98 Zb.
2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.1999.
3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.3.2000.
4. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 4.12.2003.

Výpis zo dňa 24.01.2018 
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Osvedčovacia doložka 

,vedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 
"ism. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii 

ÚdaJe novovzniknutého dokumentu v listrnneJ forme 

Počet lístov 3 

Počet neprázdnych strán 31 

Formát papiera ! Formát papiera A4 

@ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku 
O Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku 

Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickeJ forme 

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu 

Stav autorizácie 

čas autorizácie 

čas overenia autorizácie 

Miesto autorizácie 

!Platná 

!24.01.2018 16:40:10 

124.01.201816:40:32 

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala 

Identifikátor 

Zastupujúca 

Mandát 

!Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA- 10432139, NTRSK-00166073, SK

časová pečiatka pripojená k prostnedku autonzacie 

Stav časovej pečiatky !Platná 

čas vystavenia časovej pečiatky j24.01.2018 16:40:13 

Vydavateľ časovej pečiatky CN=Time Stamp Authority 1, OU=SEP, O=Narodny bezpecnostny urad, 
C=SK 

Čas overenia časovej pečiatky !24.01.2018 16:40:32 

-1 J...., 



ručenej konverzii 

evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 

Datum a č-as vykonania zaručenej konverzie 

ISP-24-01-2018-001123 

124.01 .2018 16:40:32 

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu 

IXmo8A4jBj8AdQEA421Ahd6ZH6ROLBU3bJE1ohvf2ilw= 

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku jsHA-256 

?�ffučenú konverziu vykonal " _ _ , . . . . , . , _.. �· - .. •· H, • : 

IČO 

Názov právnickej osoby 

Meno 

Priezvisko 

Funkcia alebo pracovné zaradenie 

136631124 

Slovenská pošta, a.s. 
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 
OR OS 88, oddlel Sa, vložka č.803/S 

!Gabriela

jKrihová 

!zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonané automatizovaným spôsobom, tieto údaje sa neuvádzajú. 

Podpis a pečiatka 
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