
ZMLUVA O DIELO č. 3/2017  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

l.  

ZMLUVNÉ STRANY  

1.1 Objednávateľ:  

a) Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,  

Hlavná 17, Trnava,  

v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom,  

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  

a)zmluvných:  Ing. Martin Turčan,  

b)ostatných:  Ľudovít Baláž  

bankové spojenie:  

IBAN:  

SWIFT: SUBASKBX  

IČO: 00598 135,  

DIČ: 2021190963,  

IČ DPH: SK2021190963  

č. tel.: 033/3236437, č. faxu: 033/5936241, e-mail: ludovit.balaz@skasz.trnava.sk 

1.2 Zhotoviteľ:  

Termomont Dolná Krupá, s. r. o.,  

Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol,  

v zastúpení konateľom spoločnosti Jánom Reisingerom,  

 IČO:  36229709,  

 DIČ:  2020163981,  

 IČ DPH:  SK2020163981,  

bankové spojenie:  

IBAN:  

SWIFT: SUBASKBX;  

č. tel.: 033/5504652, , e-mail: termomont@termomont.eu 

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 112111T  

II.  
PREDMET ZMLUVY  

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať prevádzkové odborné prehliadky a odborné skúšky  

plynových a tlakových zariadení v objektoch objednávateľa v súlade s požiadavkami  

uvedenými vo výzve na predloženie ponuky zo dňa 19.1.2017 a podmienkami  

dohodnutými v tejto zmluve.  

2.2 Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy a zoznam zariadení je uvedený v prílohách č.l-  

"Harmonogram OP a OS pre r. 2017 - plynové zariadenia" a č.2 - "Harmonogram OP  

a OS a úradných skúšok pre r. 2017 - tlakové zariadenia", ktoré sú neoddeliteľnou  

súčasťou tejto zmluvy.  
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2.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnuté služby prevziať a zaplatiť za ich vykonanie cenu  

podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú  

mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými  

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.  

III.  

CENA DIELA  

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok v zmysle zákona  

č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách,  

vo výške 4.812,- EUR s DPH, slovom: štyritisícosemstodvanásť eur včítane DPH,  

v členení:  

 

Cena celkom bez DPH  

DPH 20   

Cena diela celkom s DPH  

 

4010,00 EUR  

802,00 EUR  

4812,00 EUR  

 

3.2 Špecifikácia zmluvnej ceny je uvedená v prílohách tejto zmluvy č.1 - "Harmonogram OP  

a OS pre r. 2017 - plynové zariadenia" a č.2 - "Harmonogram OP a OS a úradných  

skúšok pre r. 2017 - tlakové zariadenia".  

3.3 Cena uvedená v bode 3.1 tohto článku zahŕňa všetky náklady spojené s poskytnutím  

požadovaných služieb, vrátane nákladov na dopravu a vyhotovenie protokolov.  

3.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote trvania zmluvy v závislosti od aktuálnych  

potrieb redukovať rozsah špecifikovaných služieb alebo požadovať vykonanie  

prevádzkových revízií za odplatu aj na objektoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1  

a č. 2 tejto zmluvy.  

3.5 V prípade rozšírenia požadovaných služieb odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi súpis  

týchto zmien a zhotoviteľ ich nacení s ohľadom na dohodnuté jednotkové ceny. Po  

písomnom odsúhlasení predloženej ceny zástupcom objednávateľa zmluvné strany uzavrú  

do 5 pracovných dní dodatok k zmluve.  

IV.  

ČAS PLNENIA  

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť požadované služby špecifikované v čl. II tejto zmluvy  

priebežne do 31. 12.2017.  

4.2 Zoznam objektov, adresy a termíny požadovaných OP a OS a úradných skúšok sú  

uvedené v prílohách č.1 a č. 2 tejto zmluvy.  

4.3 Dodržiavanie termínov podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku je podmienené riadnym  

a včasným spolupôsobením vedúcich jednotlivých objektov objednávateľa. Zhotoviteľ je  

povinný termín vstupu do objektu oznámiť zástupcovi objednávateľa minimálne 2 dni  

vopred.  

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať zástupcu objednávateľa uvedeného  

v bode 1.1 písm. b) čl. L tejto zmluvy o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo  

sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom na omeškanie termínu plnenia podľa  

bodu 4.2.  
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V.  

PLATOBNÉ PODMIENKY  

5.1 Platba bude realizovaná na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom  

jedenkrát za mesiac za skutočne realizované a objednávateľom prevzaté služby.  

5.2 Uhradenie čiastkových faktúr je podmienené odovzdaním  správ o vykonaní  

prevádzkových OP a OS technických zariadení plynových alebo tlakových v jednotlivých  

objektoch v súlade s ods. 2 § 16 vyhlášky Č. 508/2009 Z. z., v ktorých zhotoviteľ uvedie,  

či na zariadení bola vykonaná odborná prehliadka alebo aj odborná skúška.  

5.3 Správy o vykonaných revíziách podľa bodu 5.2 tohto článku dodávateľ predloží spolu  

s čiastkovými faktúrami zástupcovi verejného obstarávateľa podľa bodu 1.1. písm. b) čl.I  

tejto zmluvy.  

5.4 Splatnosť čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom je 14 dní odo dňa jej doručenia  

objednávateľovi.  

5.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo z faktúry odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré  

zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok.  

5.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne platných  

právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového  

dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto  

prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začína plynúť dňom  

doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.  

VI.  

SANKCIE  

6.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5  z dohodnutej zmluvnej  

ceny za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termíny plnenia dohodnuté v čl. IV.  

tejto zmluvy.  

6.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr má zhotoviteľ nárok na poplatok  

z omeškania vo výške 0,5  z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

VII.  

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU  

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe  

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

 7.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich  z tejto zmluvy  

ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.  

VIII.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  

8.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle  

objednávateľa.  
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8.3 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné  

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné  

v Slovenskej republike.  

8.4 Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov  

dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných  

strán.  

8.5 Zmluva je zhotovená v štyroch  rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží  

objednávateľ a dve zhotoviteľ.  

8.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  

- Príloha č. 1 - Harmonogram OP a OS pre r. 2017 - plynové zariadenia,  

- Príloha č. 2 - Harmonogram OP a OS a úradných skúšok pre r. 2017 - tlakové zariadenia.  

8.7 Zmluva bola zverejnená dňa 7.2.2017  .............. .  

 

V Trnave, dňa 2.2.2017 ....  

Ing. Martin Turčan  

riaditel' SKaŠZMT  
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V Bielom Kostole, dňa 3.2.2017  ......... .  

Ján Reisinger  

konateľ  



Harmonogram OP a OS pre r. 2017 - plynové zariadenia  
 

Príloha č.l  
 

    Druh   Termín  Termín  Cena bez   Cena s DPH   

P.č.  
  

Prevádzka:  
 

Predmet OP a OS:  OP:  OS:  DPHIEURJ:  DPH 20:  
 I  

Objekt:   zar.:  IEURJ:   

L  KD Modranka   Služobný byt   Spotrebiče: 1 x plynový kotol Protherm 24 KOZ-ZP        

 Seredská 66     s menovitým tepelným výkonom 23 kW, pl. sporák       I  

 Trnava - Modranka   Bh  MORA. Prevádzkový pretlak plynu 2 kPa.  október   30,00 €  6,00 €  36,00 €  I  

   Kotolňa   Regulačné a meracie zariadenie, spotrebiče: 3 x        

    
Bf,Bh  

teplovodné kotle PROTIIERM 50 KLO s  
október  

 
90,00 €  18,00 €  108,00 €  I  

    jednotkovým výkonom 44,5kW. Prevádzkový   

     pretlak plynu 90/2kPa.       j  

   Kuchyňa   Spotrebiče: 1 x veľkokuchynský plynový sporák       I  

    Bh  
LOTIJS typ CF4-8GEMS s menovitým tepelným       ,  

    výkonoml8kW, 1 x sporák MORA kombinovaný.  október   20,00 €  4,00€  24,00 €  I  

     Prevádzkový pretlak plynu 2 kPa.        

2.  Kúpalisko Castiglione  Chlórovňa   Chlórovacie zariadenie na plynný chlór od       !  

 J. Slottu 42    Ca  pripojenia chlorátorov na tlakové nádoby s  máj pred  máj pred  100,00 €  20,00 €  120,00 €  i  

 Trnava     plynným chlórom až po injektorové zariadenie.  otvorením  otvorením     
         I  

3.  Plaváreň Zátvor   Chlórovňa   Chlórovacie zariadenie na plynný chlór od       
I  

 Rovná 9    Ca  pripojenia chlorátorov na tlakové nádoby s  október  október  100,00 €  20,00 €  120,00 €  

 Trnava     plynným chlórom až po injektorové zariadenie.        
           !  

4.  Meštiansky dom   SKa SZ MT-   Spotrebiče: l x plyn. kotol proTHERM Panther        

 Hlavná 17  Trnava  I.NP  
Bh  

25KTO-Nl s regulovateľným tepelým príkonom      
36,00€  

 

    10,6-26,5 kW, Ix plynový sporák MORA 1202.  november   30,00 €  6,00€  ,  

     Prevádzkový pretlak plynu 2 kPa.        

   SKaSZMT-   Spotrebiče: l x plynový kotol PROTHERM Panther        

   II.NP-TÚ  Bh  24 KTO s regulovateľným príkonom 11,4-25,5 kW.  november   30,00 €  6,00€  36,00 €   

     Prevádzkový pretlak plynu 2 kPa.        



    SKaŠZMT-   Spotrebiče: l x plynový kotol PROTHERM Gepard        

    II.NP- ÚK   MTV-All s regulovateľným prfkonomIO,7-25 kW.        

     Bh  Prevádzkový pretlak plynu 2 kPa.  november   30,00 €  6,00 €   36,00 €  

 5.  KD Kopánka   Kotolňa   Spotrebiče: 3 x teplovodné kotle PROTHERM 50        

  Ľudová 14    Bh  KLO s max. tepelným príkonom 46,5kW.  okt6ber   50,00 €  10,00 €   60,00 €  

  Trnava     Prevádzkový pretlak plynu 2 kPa        

    Klub dôchodcov   Soptrebiče: Ix plynový kotol Junkers ZWE 24-4        

      MFA 23 S5800 s regulovateľným tepelným        

     Bh  príkonom 8,8-26,7 kW, pl. sporák Edesa Dynamic.  október   30,00 €  6,00 €   36,00 €  

      Prevádzkový pretlak plynu 2 kPa        

 6.  Mestský amfiteáter  Kotolňa kaviarne,   Spotrebiče: 2x kotol BAXI Luna 3 Comfort 1.240 i        

  Halenárska 20   vstupné objekty   v kotolni kaviarne, 1 x PROTHERM Panther 24        

  Trnava    Bh  KTV v bufete, 1 x PROTHERM Panther 24 KTV  marec   
80,00 €  16,00 €  

 
96,00 €  

      vo verejných Wc. Prevádzkový pretlak plynu 90/2     

I
  

     kPa.        
I
  

            

i 7.  

SAModranka  .1.  Kotolňa pri   RaMZ, spotrebiče: 4 x plyn. kotol BUDERUS        

Krasku 33  Trnava  veľkej telocvični  Bf,Bh  Logano G234 Xs max. tepelným príkonom 47,3  marec   100,00 €  20,00 €   120,00 €  

  Modranka     kW. Prevádzková pretlak plynu 2 kPa.        

    Kotolňa pri   Spotrebiče: Ix BUDERUS Logano G 134Xs max.        

I
  

   malej telocvični   tepelným príkonom 37,9 kW, Ix BUDERUS        

I
  

     Logano G234X s max. tepelným príkonom 41,1        

    Bh  kW, I x ohrievač vody Quantum 300P CA s max.  marec   60,00 €  12,00 €   72,00 €  

I
  

     tepelným príkonom 16,7 kW. Prevádzkový pretlak        
I
  

     plynu 2 kPa.        
I
  

            

    Kotolňa kolkáreň   Spotrebiče: Ix plyn. kotol BAXI Luna 3 Comfort        

      1.310 Fi s regulovateľným tepelným príkonom 11,9        

     Bh  33,3 kW, 1 x sporák komb. Mora Esper s príkonom  februar   
30,00 €  6,00€  

 
36,00 €  

      7,2 kW. Prevádzkový pretlak plynu 2 kPa.     

~--  ----         ----------  -  --- -  



  Služobnmý byt   Spotrebiče: 1 x plyn. kotol Prothenn Medveď 20        

    PLO s regulovateľným tepelným príkonom 13,5-19        

   Bh  kW, 1 x plyn. sporák Gas Anka 2170 s príkonom 6  marec   30,00 €  6,00 €  36,00 €   

    kW. Prevádzkový pretlak plynu 2 kPa.        

8.  ISA Slávia  Kotolňa pri   Regulačné a meracie zaiadenie, spotrebiče: 2 x        

 Rybníková 16  telocvični   kotol VIADRUS G 300 s výkonom 172 kWa        

 Trnava   
Bf, Bh  

pretlekovými horákmi BG 300 s regulovateľným  október   
150,00 €  30,00 €  180,00 €  

 

   výkonom 60-190 kW. Prevádzkový pretlak plynu     

    90/2 kPa.        

  Šatne atletika   Spotrebiče: 1 x pJ. kotol BUDERUS G 124X s        

   
Bh  

menovitým tepelným príkonom 34,8 kW.  október   
30,00 €  6,00€  36,00 €  

 

   Prevádzkkový pretlak plynu 2 kPa.,     

  I Šatne futbalisti   Spotrebiče: 1 x pJ. kotol BUDERUS smenovitým        

   Bh  tepelným príkonom 47,3 kW. Prevádzkový pretlak  október   30,00 €  6,00€  36,00 €   

    plynu 2 kPa.        

9.  SA, J.Slottu 45  Prevádzková   Spotrebiče: 1 x plyn. kotol Attack typ E s        

 Trnava  budova   menovitým tepelným výkonom 45 kW, 1 x ohrievač       
i
  

    vody QUANTIJM typ: Q7 - 75 - Vent - B s        

   Bh  tepelným príkonom 22kW, pJ. kachle Karma, 1 x pl.  máj       

    sporák MORA 218. Prevádzkový pretlak plynu 2        

    kPa.        

       40€  8€  48€   

 Spolu:       1060,00  212,00  1272,00   

/  
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Harmonogram OP a OS a úradných skúšok pre r. 2017 - tlakové zariadenia.  
 

Príloha č.2  
 

         Termín opakovanej odbornej prehliadky (OP) a     

          odbornej skúšky (OS):  Cena bez   Cena s  

           tlaková  opakovaná     

P.č.  Objekt:  Prevádzka:  Zaradenie:  Druh:  Výrobné  čfslo:  Technické parametre:  vonkaj~ia  vnútorná  skúJka  úradná skú§ka  DPH/EURI:  DPH 20  DPH/EURI:  

l.  KD Modranka  Kotolňa  Tlaková expanzná  Abl  352284  
max. prac. pretlak:  

        

 Seredská 66,   nádoba s     0,25 Mpa         

 Tmava-Modranka   membránou     objem:  320 liter   október  október  október  200,00  40,00  240,00  

   Expanzomat S     
max. prac. teplota:  

        

       1l0"C         
2.  Kúpalisko  Strojovňa  Vzdušník  Abl  2353            

 Castiglione  
     max. prac. pretlak:  0,7 Mpa         

         máj, pred  máj, pred  máj, pred     

 J. Slottu 42, Trnava       objem:  40 liter   otvorením  otvorením  otvorením  200,00  40,00  240,00  

       max. prac. tenlota:  100 "C         

  Strojovňa  
Vodáreň  

Abl  403133  max. prac. pretlak:  
        

   0,7 Mpa         

       objem:  
  máj, pred  máj, pred  máj, pred  

200,00  40,00  240,00  
       400 liter   otvorením  otvorením  otvorením  

       max. prac. teplota:  20 "C         

3.  KD Kopánka  Kotolňa  Tlaková expanzná  Abl  338860  
max. prac. pretlak:  

        

 Ľudová 14, Trnava   nádoba s     0,25 Mpa         

   membránou     objem:  200 liter   október  október  október  200,00  40,00  240,00  

   Expanzomat S              

       max. prac. teplota:  110 "C         

  Kotolňa  Tlaková expanzná  Abl  373443  
max. prac. pretlak:  

        

   nádoba s     0,25 Mpa         

   membránou     objem:  200 liter   október  október  október  200,00  40,00  240,00  

   Expanzomat S     
max. prac. teplota:  

        

       110 ·C         

4.  Ms športová hala  Recepcia  Vzdušník  Sbl  A139028  
max. prac. tlak  

        

 Rybníková IS,   kompresara     0,8 MPa  máj  máj    20,00  4,00  24,00  

 Trnava       objem  2 liter         

5.  Kino Hviezda   Doskový výrnennIk  Abl  10740407           

 Paulínska l, trnava   tepla typ CS76/80H     max. prac. pretlak:  3,0 Mpa         

       skúšobný pretlak:  4,5/3,6 MPa         

       objem:  20 liter  jún     20,00  4,00  24,00  

       prac. médium:  horúca/teplá voda         

- -- ---  -       max. teplota: 225 ·C         



   Doskový výmenník  Bbl  10708065           

   tepla typ CB27/50H    max. prac. pretlak:  3,0 Mpa         

      skúšobný pretlak:  4,5 MPa         

      objem:  2,5 liter  jún     20,00  4,00  24,00  

      prac. médium:  horúca/teplá voda         

      max. teplota:  225°C         

   Sekcia V - 25 - B  Bbl  SI42           

   Súbor u nádob    max. prac. pretlak:  0,6 MPa         

  Odovzdávacia     skúšobný pretlak:  1,0 MPa         

  stanica tepla            

  WL400/60,     objem:  4 liter  jún     20,00  4,00  24,00  

  výr. čfslo 769     prac. médium:  voda         

      max. teplota:  55 OC         

   Sekcia P3 - 40 - A  Abl  S 140           

   Súbor ti. nádob    max. prac.pretlak:  2,2 MPa         

      skúšobný pretlak:  3,3 MPa         

      objem:  24 liter  jún     20,00  4,00  24,00  

      prac. médium:  voda         

      max. teplota:  130°C         

   Sekcia K - 65 - B  Bbl  SI41           

   Súbor ti. nádob    max. prac. pretlak:  0,4 MPa         

      skušobný pretlak:  0,6 MPa         

      objem:  22 liter  jún     20,00  4,00  24,00  

      prac. médium:  voda         

      max. teplota:  92,5°C         

6.  !SA Modranka  Kotolňa pri  Expanzná nádoba s  Abl  446395           

 I. Kmsku33  malej  membránou    max. pr. pretlak:  0,3 Mpa         

 Trnava -Modranka  telocvični     objem:  80 liter   marec  marec  marec  200,00  40,00  240,00  

      max. pr. teplota:  110°C         

   Expanzná nádoba s  Bbl  13N0825 80854           

   membránou    max. prac. pretlak:  1,0 Mpa         

   Refix DD    objem:  18 liter  marec     20,00  4,00  24,00  

      max. prac. teplota:  70 OC         

   Expanzná nádoba s  Abl  1392408           

   membránou    max. prac. pretlak:  0,3 Mpa         

   Ref!exN    objem:  80 liter   marec  marec  marec  200,00  40,00  240,00  

      max. prac. teplota:  120°C        I  



  Kotolňa pri  Expanzná nádoba s  Abl  06Gl21850336           

  veľkej  membránou    max. prac. pretlak:  0,6 Mpa         

  telocvični  Reflex N    objem:  500 liter   marec  marec  marec  200,00  40,00  240,00  

      max. prac. teplota:  120 ·C         

  Kotolňa  Expanzná nádoba s  Bbl  11/2000           

  kolkáreň  membránou    max. prac. pretlak:  0,3 Mpa         

   Expansomat Gplus    objem:  50 liter  február     20,00  4,00  24,00  

      max. nrac, teolota:  120 CC         

  Služobný byt  Expanzná nádoba s  Bbl  143264           

   membránou    max. prac. pretlak:  0,3 Mpa         

      objem:  35 liter  marec     20,00  4,00  24,00  

      max. prac. teplota:  110 ·C         

7.  ISASlávia  Futbalové  Tlaková expanzná  Abl  099163  
max. prac. pretlak:  

        

 Rybniková 16  šatne  nádoba s membráou    0,25 Mpa         

 Trnava   Exansomat I    objem:  I JO litrov   október  október  október  200,00  40,00  240,00  

      max.prac, teplota:  110 ·C         

  Telocvičňa  3 x Tlaková  Abl  nezistené           

   expanzná nádoba s    max. prac. pretlak:  0,6 MPa         

   membránou    objem:  200 litrov   október  október  október  600,00  120,00  720,00  

   Maxivarem LR             

      max. prac. teplota:  100 'C         

  I Šatne atletika  Tlaková expanzné  Abl  069162           

   nádoba s    max. prac. pretlak:  0,25 Mpa         

   membránou    objem:  110 litrov   október  október  október  200,00  40,00  240,00  

   Expansomat I    max. prac. teplota:          

      110 ·C         
8.  SA , J. Slottu 45,  Prevádzková  Tlaková expanzné  Bbl  449419  max. prac. pretlak:  0,3 MPa         

 Trnava  budova  nádoba s    objem:  35 liter  máj  máj  máj   50,00  10,00  60,00  

   membránou    max. prac. teplota:  110 -c         
  Prevádzková  Expanzná nádoba s  Bbl  012351  max. prac. pretlak:  1,0 MPa         

  budova  membránou IIA -    objem:  8 liter  máj  máj  máj   50,00  10,00  60,00  

   Hydro-Pro    max. prac. teplota:  99 -c         
9.  Mestský amfiteáter  Kotolňa  Expanzná nádoba s  Bbl  07HI00850769  

max. prac. pretlak:  
        

 Halenárska 20,   membránou Reflex    0,3 MPa         

 Trnava   NG    objem:  25 liter  marec  marec  marec   50,00  10,00  60,00  

      
1.1,"",. p,,,,vv.uu.          

      teplota:  120 -c         
JO.  Mdtiansky dom  SKaSZMT  Tlaková expanzné  Bbl  15P042782971  

max. pretlak:  
        

 Hlavná 17, Trnava  I.NP  nádoba s    0,3 MPa         

   membránou Reflex    objem:  25 liter  november     20,00  4,00  24,00  

   NG             

      max. prac. teplota:  120 ·C         

 Spolu:            2950,00  590,00  3540,00  

 


