
Správa

Výzva na predloženie ponuky

zákazka s nízkou hodnotou

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 O1 Trnava,
zabezpečuje v zmysle zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisova v súlade s príkazom primátora Č.

1412010, ktorým sa stanovili pravidlá procesu verejného obstarávania Mestom Trnava, výber
poskytovateľa služieb pre predmet zákazky "Odborné prehliadky a odborné skúšky
plynových a tlakových zariadení" pre kultúrne a športové zariadenia v správe verejného
obstarávateľa.

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky v súlade s nasledujúcou výzvou:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo organizácie: Hlavná 17, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Hrubý
IČO: 00598135
Kontaktná osoba:
Tel.:
Fax:
e-mail:
internetová adresa:

Ing. Katarína Kapustová,
033/3236434
033/5936241
katarina.kapustova@skasz.tmava.sk
www.skasz.tmava.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb súvisiacich s vykonaním prevádzkových
odborných prehliadok a odborných skúšok (OP a OS) technických zariadení plynových
a tlakových v roku 2012 v súlade s Vyhláškou MPSVaR Č. 508/2009 Z. z. a podľa STN
386405 a STN 69 0012 v objektoch verejného obstarávateľa.
Zoznam objektov, opis technických zariadení, požadovaný druh OP alebo OS a termín
vykonania je uvedený v prílohe č.1 a Č. 2 - Zoznam zariadení a požadovaných OP a OS
zariadení plynových a tlakových.
Ďalšie informácie potrebné na zhotovenie ponuky môže záujemca získať obhliadkou
zariadenia po dohode s vedúcim prevádzky - podľa bodu 7. tejto výzvy.
Podľa vyhlášky MPSVaR SR Č. 50812009 Z. z. v objektoch majú byt' revíznym
technikom vykonané v priebehu roku 2012:
- Odborné prehliadky plynových spotrebičov -1kráti rok
- Odborné skúšky plynových spotrebičov -1krát /3 roky
- Odborné prehliadky NTL plynovodu -lkrátl3 roky
- Odborné skúšky - tlaková skúška - 1krát /6 rokov
- OP a OS tlakových nádob opakované vonkajšie - lkrát/rok
- OP a OS tlakových nádob vnútorné - 1krát /5 rokov

mailto:katarina.kapustova@skasz.tmava.sk
http://www.skasz.tmava.sk


V súlade s § 16 vyhlášky 508/2009Z. z. úspešný uchádzač o výsledku OP a OS vyhotoví
správu, v závere ktorej uvedie termín a druh nasledujúcej OP alebo OS.

3. Lehota trvania zmluvy na poskytnutia služieb: do 31.12.2012

4. Miesta poskytnutia služieb:
4.1 Technické zariadenia plynové

- Kultúrny dom Modranka, Seredská cesta 66, Trnava - Modranka,
- Kúpalisko Castiglione, J. Slottu Č. 42, Trnava,
- Plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava,
- Meštiansky dom, Hlavná 17, Trnava
- Futbalový štadión A. Malatinského, Športová 1, Trnava,
- Kultúrny do Kopánka, Ľudová 37, Trnava.

4.2 Technické zariadenia tlakové
- Mestská športová hala, Rybníkova 15, Rybníková 15, Trnava,
- Kúpalisko Castigglione, J. Slottu 42, Trnava,
- Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava,
- Kultúrny dom Modranka, Seredská cesta 66, Trnava - Modranka,
- Futbalový štadión A. Malatinského, Športová 1, Trnava,
- Kultúrny do Kopánka, Ľudová 37, Trnava.

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe Č. 1

5. Obsah ponuky
5.1 Krycí list ponuky podľa prílohy A tejto výzvy.
5.2 Ocenený zoznam požadovaných odborných prehliadok a odborných skúšok plynových

a tlakových zariadení podľa prílohy B.
5.3 Kópiu dokladu o oprávnení podnikať (výpis z obchodného alebo �ivnostenského registra)

alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
5.4 Kópiu aktuálneho osvedčenia odborného pracovníka, ktorý bude vykonávať odborné

skúšky a odborné prehliadky technických zariadení plynových.
5.5 Kópiu aktuálneho osvedčenia odborného pracovníka, ktorý bude vykonávať odborné

skúšky a odborné prehliadky technických zariadení tlakových.
Upozornenie: V prípade, že uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov,
nebude vyzvaný k účasti v súťažnom kole.

6. Mena a ceny ponuky:
6.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon o cenách a musí byť uvedená v eurách.

6.2 Cenu za predmet zákazky tvorí sumár jednotkových cien uvedených v ocenenom zozname
požadovaných OS a OP podľa prílohy B. Do navrhovanej ceny za predmet zákazky
uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s poskytnutím požadovaných služieb.

6.3 Akje uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH
- navrhovaná cenu s DPH

6.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto
skutočnosť v ponuke upozorní.



7. Obhliadka miesta uskutočnenia prác
7.1 Záujemcovia môžu po dohovore s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých stredísk vykonať

obhliadky objektov, aby si sami overili a získali ďalšie informácie, ktoré budú potrebovať
na prípravu a spracovanie ponuky.

Objekt:
KD Modranka
KD Kopánka
Meštiansky dom, Hlavná

Meno:
Ľ. Baláž,

Telefón č.
033/3236437
0917806242

Kúpalisko Castiglione M. Bako 0905906966

Plaváreň Zátvor R. Baranovič 033/3236447
0917644330

Štadión A. Malatinského M. Chlpek 0907673591

Mestská šport. hala Mgr. V. Princová 033/3236442
0917644220

Kino Hviezda M. Hutira 033/3236444
0907673593

7.2 Výdavky spojené s obhliadkou miest poskytnutia služieb idú na ťarchu záujemcu.

8. Spôsob predkladania ponúk:
8.1 Ponuku predkladá uchádzač po prihlásení priamo v elektronickej aukčnej sieni do termínu

ukončenia zadávacieho kola najneskôr, t.j. do 1.2.2012 do 10.00 hod.
8.2 Cenovú ponuku predloží uchádzač ocenením jednotlivých položiek predmetu zákazky po

prihlásení priamo ve-aukčnej sieni. Všetky ceny uvedené v ponuke a ceny zadávané
počas sút'ažného kola požaduje verejný obstarávatel' uvádzat' vrátane DPH.

8.3 Ostatné požadované doklady uvedené v bode 6. uchádzač doloží ako prílohy ve-aukčnej
stem.

8.4 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

9. Lehota na prihlásenie sa do výberového konania elektronickou aukciou:
9.1 O zaslanie pozvánky do elektronického výberového konania môže záujemca požiadať

kontaktnú osobu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy telefonicky alebo
prostredníctvom elektronickej pošty.

9.2 Výzva k účasti von-line výberovom konaní bude záujemcovi zaslaná na e-mailovú
adresu, ktorú poskytne verejnému obstarávateľovi

9.3 Pre účasť v elektronickom výberovom konaní je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú si bude
môcť uchádzač zobraziť cez výzvu von-line výberovom konaní. Po vyplnení a odoslaní
prihlášky každý uchádzač obdrží desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní
e-aukčná sieň.

9.4 Prihlásiť sa do výberového konania a predložiť ponuku je možné iba počas zadávacieho
kola.

9.5 Zadávacie kolo e-aukcie začína 23. 1. 2012 o 10.00 hod. a končí 1. 2. 2012. o
10.00 hod.

9.6 Súťažné kolo sa začne dňa 1. 2. 2012 o 13.00 hod.
9.7 Súťažné ceny jednotlivých položiek je potrebné zadávať veurách vrátane DPH a každú

potvrdiť klávesom "Enter".



10. Komunikácia a dorozumievanie:
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie Cďalej len informácie) medzi verejným
obstarávateľ om a uchádzačmi sa bude uskutočňovať výlučne elektronickou formou počas
zadávacieho kola.
Upozornenie: Každý uchádzač môže počas zadávacieho kola požiadať o doplnenie
informácií potrebných na vypracovanie ponuky, preto verejný obstarávateľ upozorňuje, že
v priebehu súťažného kola už nebude poskytovať žiadne ďalšie informácie týkajúce sa
vysvetľovania ohľadom predmetu zákazy.

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH-

12. Obchodné podmienky
12.1 Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje v lehote trvania zmluvy na základe

požiadavky prevádzkovateľa objektu za úhradu vykonať OP a OS aj na plynových
a tlakových zariadeniach, ktoré prevádzkujú užívatelia športových areálov a zariadení a
nie sú zahrnuté v predmete zákazky, 1. z., že nie sú uvedené ani v prílohe č.l a Č. 2.
Cobjekty v nájme alebo vo výpožičke. )

Zoznam objektov, ktoré nie sú uvedené v prílohe Č. la Č. 2:
1. OP a OSplynových a tlakových zariadení:
- Strelnica Štrky, Trnava - kotolňa
- AZ Modranka, L Krasku 34, Trnava Modranka - kotolňa pri malej telocvični

- kotolňa pre telocvičňu
- kotolňa pri kolkámi

- Športový areál, J. Slottu 45, Trnava - kotolňa pre futbalové šatne a soc. budovu
-byt

- Mestský amfiteáter, Halenárska 20, Trnava - kotolňa
- vstupné objekty

- Športový areál, Rybníková 16, Trnava - kotolňa pri telocvični
- šatne atletika
- šatne futbalisti

2. OP a OS tlakových zariadení:
- Mestský zimný štadión, Spartakovská 1/B, Trnava - chladiaca stanica

12.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah požadovaných služieb
uvedených v prílohe tejto výzvy v závislosti od aktuálnych potrieb jednotlivých
prevádzok.

12.3 Platba za poskytnuté služby bude realizovaná na základe faktúr, vystavených úspešným
uchádzačom po vykonaní jednotlivých OP a OS v požadovaných termínoch a za ceny
uvedené v prílohe B, ktorá bude tvoriť prílohu zmluvy o dielo.

12.4 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

13. Ďalšie podmienky:
13.1 S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo. Úspešným

uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa v elektronickej aukcii umiestni na prvom
mieste, t.z. navrhovaná cena za celý predmet zákazky bude najnižšia.

13.2 Úspešný uchádzač je povinný pred podpísaním zmluvy o dielo predložiť verejnému
obstarávateľovi prepracovaný zoznam OP a OS (podľa prílohy B) s uvedením
jednotkových cien, ktoré budú vychádzať z najnižšej ceny za predmet zákazky získanej
v elektronickej aukcii. Takto ocenený zoznam bude tvoriť prílohu zmluvy o dielo.

13.3 Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi originál
alebo overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.



13.4 V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu
zákazky, verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní
umiestnil ako ďalší v poradí.

13.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že cena
za predmet zákazky prekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou uvedený v ods. 5 § 4
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

V Trnave, dňa 23.1.2012

Mgr. Miroslav Hrubý
riaditel' SKašZMT

Prílohy: Príloha č. 1a 2 - Zoznam zariadení a požadovaných OP a OS
Príloha B - Ceny za OP a OS technických zariadení - 1. plynových

2. tlakových



Príloha A

KRYCÍ LIST PONUKY

1. Uchádzač:
názov:
presná adresa:
štatutár:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH: .
bankové spojenie: Č. účtu: .
telefón: .
fax: .
e-mail:

2. Cenová ponuka

Uchádzač uvedie cenu za predpokladaný odber tovaru na jeden kalendárny rok

Cena za predmet zákazky bez DPH
DPH 20%

EUR
EUR

Cena za predmet zákazky s DPH: EUR

3. Prehlásenie
Uchádzač prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami verejného
obstarávateľa uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, definovaným podmienkam
porozumel a s dodaním predmetu zákazky za týchto podmienok súhlasí.
Uchádzač zároveň prehlasuje, že všetky údaje uvedené v ponuke a doklady tvoriace súčasť
ponuky sú úplne a pravdivé.

Dátum:

Pečiatka a podpis štatutára



Zoznam zariadení a požadovaných OP a OS Príloha č.l

1. Plynové zariadenia - podľa srn 386405

Termín
Objekt: P.Č. Prevádzka: Zaradenie: Predmet OP a OS: odbornej skúšky:
KD Modranka 1.1 Služobný byt B-g,h NTL plynový rozvod zemného plynu, uzávery a spotrebiče: l x

11/2012
Seredská 66, Trnava plyn. kotol PROTHHERM a l x sporák MORA;

- Modranka NTL plyn. potrubie: DN32-1,5m; DN25-9m; DN15-1,5m

Plyn. uzávery: l ks-K 800 DN32; Iks-K 800 DN20; Iks-GU DNI5;

1.2 Kotolňa B-f,g,h NTL plynový rozvod zemného plynu od HUP v regulačnej rade,
meracej rade a plynovej kotolni, plynové uzávery a spotrebiče: 3 x 11/2012
teplovodné kotle PROTHERM 50 KLO

DRS: tlakomer 0-160kPa; prír.šupátko DN50; filter C 26604516
DN50;dvojitý regulátor Alz 6U/AB s ventoom DN15; teplomer-
50+ 100st.C; tloakomer 0-4kPa; šupátko DN65, príruby pre osadenie
plynomeru G25; K 800 DN40; ochoz plynomera s K 800 DN40;

1.3 Kuchyňa B- g,h NTL plynový rozvod zemného plynu, uzávery a spotrebiče: l x
11/2012sporák F 48 GMS AF a l x MORA komb.

NTL plyn. potrubie: DN25-5,5m; DN20-1,5m; DN15-0,5m

Plyn. uzávery: l ks-DN25; 5ks-DNI5; guľové

Kúpalisko 1.4 Chlórovňa B- g.h Chlórovacie zariadenie na plynný chlór od pripojenia TN až po 5/2012
Castiglione J. injektorové zariadenie vrátane chlór. prístrojov.

Slottu 45 Technické parametre: 2ks podtlakové plynové chlorátory

Trnava ADV ANCE, typ 205 osadené na fľašiach s objemom 40litrov;
max.odobratá dávka chlóru je 2000g CL2/hod.; plynný chlór je od
chlór. prístrojov vedený do podtl. prepínača, kde sú pripojené
tlakové náoby typ. 293, aĎalej do rotometrického
regulačnéhomerača s rozsahom 25-500g CL2/hod; PE rozvod
InN9 ,,_1hm tl,,· . inštalovaného



Plaváreň Zátvor 1.5 Chlórovňa B-g,h Chlórovacie zariadenie na plynný chlór od pripojenia TN až po až

Rovná 9 po injektorové zariadenie. 10/2012

Trnava Technické parametre: 2ks podtlakové plynové chlorátory
ADV ANCE, typ 20 l ALL osadené na fľašiach s objemom 40litrov;
dávka chlóru s rozsahom 10- 200g CL2/hod.; plynný chlór v
podtlaku je od chlór. prístrojov vedený do podtl. prepínača, kde sú
pripojené tlakové náoby typ. 293,ďalej do rotometrického
regulačného merača s rozsahom 10-200g CL2/hod; elektronická
kontrola na únik plynu a riadiaca jednotka typ Dinomat DSC
Gascontrol a DSC 2000

Meštiansky dom 1.6 SKaŠZMT B- g,h NTL plynový rozvod zemného plynu od HUP, uzávery a spotrebiče:
11/2012

Hlavná 17 I.NP l x plyn. kotol THERM turbo a Ix sporák MORA

Trnava NTL plyn.potrubie:DN25-8m; DN20-11m; DNI5-7m;

Plyn. uzávery: l ks-K 800, plynomer G 6, guľ. uzáver DN 20 a DN
15

1.7 SKaŠZ MT II. NP B- g,h NTL plynový rozvod zemného plynu od HUP, uzávery a spotrebiče:
l x plyn. kotol PROTHHERM Panther 11/2012

Plyn. uzávery: l ks-K 800, plynomer BK-G4T, guľ. uzáver GU 3/4"

1.8 Objekt Hlavná 17 B-g,h NTL plynový rozvod zemného plynu a plyn. uzávery od HUP po
plynomery jednotlivých nájomníkov v objekte meštianskeho domu 11/2012
Hlavná 17.
Hlavný rozvod zemného plynu je napojený zo stávajuceho NTL
plynového rozvodu z Hlavnej ulice v zemi cez múr do skrine, kde je
umiestnený hlavný uzáver plynu kohútom K 800.

Ďalej plyn.rozvod vedie v šiestich vetvách k jednotlivým uzáverom
a plynomerom pre 14 nájomníkov objektu.

Futbalový štadión 1.9 Malá plynová B- g,h NTL plynový rozvod zemného plynu, uzávery a spotrebiče: l x plyn.

A. Malatinského kotolňa kotol PROTHERM Medveď 30 KLO, Ix ohrievač vody ohrievač 2/2012
Športová 1 Trnava vody Q7-50 NRRT 5U a l x sporák MORA 2101 EVKA

1.10 Veľká plynová B- g,h NTL plynový rozvod zemného plynu, uzávery a spotrebiče: l x

kotolňa plyn. kotol PROTHERM Grizly 85 KLO, l x kotol ET! 75E a l x 2/2012
ohrievač vody Q-l OO NRRS



KD Kopánka 1.11 Kotolňa B-g,h NTL plynový rozvod zemného plynu od HUP v meracej rade,

Ľudová 37 meracej rade a plynovej kotolni, plynové uzávery a spotrebiče: 3 x 11/2012
Trnava teplovodné kotle PROTHERM KLO 14

NTL plyn. potrubie: DNI00-4m; DNI08-13m; DN20-6m; DN15-
19m;

Plynomerňa: manometer o 160, rozsah 0-400kp/m3, kohút M20x15-
2kusy; šupátko S-14 111 606 DN 80; medzikus -Js100; filter typ. C-
26604516 DN 100; bezpečnostný rýchlouzáver l-stupňový C
420516 DN 100; plynový ochoz I

1.12 Klub dôchodcov B-g,h NTL plynový rozvod, uzávery a spotrebiče: 1 x plyn. kotol Junkers
12/2012 I

a 1 x plynový sporák EDESA



Zoznam zariadení a požadovaných OP a OS Príloha č.2

2. Tlakové zariadenia - podľa STN 690012

Termín a druh OP a OS:

Objekt: P.č. Prevádzka: Zaradenie: Technické parametre: vonkajšia vnútorná

KD Modranka 2.1 Kotolňa Expanzomat max. pretlak: 0,25/0,15 Mpa

Seredská cesta 66 objem: 320 litrov 11/2012

prac. médium: vzduch/voda

max. teplota: 110°C

Kúpalisko Castiglione 2.2 Strojovňa Vzdušník PKS 5 max. pretlak: 0,7 Mpa

J. Slottu 45 objem: 40 litrov 5/2012

Trnava prac. medúm: vzduch

max. teplota: 100°C

2.3 Strojovňa Dvojchodý výmenník max. pretlak: 2,5/2,5 Mpa

tepla objem: 250/140 litrov 5/2012 5/2012

prac. médium: voda/voda

max. teplota: 200/200°C I

2.4 Strojovňa Expanzná nádoba max. pretlak: 0,7 Mpa
I

objem: 0,4 m" 5/2012
prac. médium: voda/vzduch I

max. teplota: 20°C I

Futbalový štadión 2.5 Malá plynová Expanzomat Zilmet max. pretlak: 3,0 bar
A. Malatinského kotolňa objem: 5 litrov 2/2012 I

Športová 1 prac. médium: voda/vzduch
ITrnava max. teplota: -1O/+90°C



2.6 Veľká plynová Expanzomat Zilmet max. pretlak: 4,30 bar
kotolňa objem: 280 litrov 2/2012

prac. médium: voda/vzduch
max. teplota: 110°C

2.7 Veľká plynová Expanzomat ACS max. pretlak: 2,50 bar
kotolňa objem: 8 litrov 2/2012

prac. médium: voda/vzduch
max. teplota: -1O/+90°C

KD Kopánka 2.8 Kotolňa Expanzomat max. prac. pretlak: 0,25/0,15 Mpa
Ľudová 37 objem: 200 litrov 11/2012
Trnava prac. médium: voda/vzduch

max. teplota: 110°C
2.9 Kotolňa Expanzomat max. prac. pretlak: 0,25/0,15 Mpa

objem: 200 litrov 11/2012
prac. médium: voda/vzduch
max. teplota: 110°C

MsŠH 2.10 Dielňa Vzdušník kompresora
Rybníkova 15 Handly ol frei max. prac. tlak 8,0 bar 5/2012
Trnava objem 10 litrov

prac. médium: vzduch
Kino Hviezda 2.11 Odovzdávacia Doskový výmenník max. prac.pretlak: 3,0 Mpa
Paulinská l stanica tepla tepla spajkovaný objem: 0,25 l 3/2012
Trnava CB 76/80H prac. médium: voda

max. teplota: 225°C
2.12 Odovzdávacia Doskový výmenník max. prac.pretlak: 3,0 Mpa

stanica tepla tepla spajkovaný objem: 0,05 litra 3/2012
CB 27/50H prac. médium: voda

max. teplota: 225°C



Ceny OP a OS technických zariadení: 1. plynových
2. tlakových

Príloha B

Technické Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
P.č. Obiekt -~revádzka: zariadenie: Termín: /EUR! /EUR! /EUR!

1.1 KD Modranka - služobný byt plynové 11/2012

1.2 KD Modranka - kotolňa plynové 11/2012

1.3 KD Modranka - kuchyňa plynové 11/2012

1.4 Kúpalisko Castigllióne - chlorovňa plynové 5/2012

1.5 Plaváreň Zátvor - chlórovňa plynové 10/2012

1.6 Meštianský dom -SKaŠZMT - L NP J>lynové 11/2012

1.7 Meštianský dom -SKaŠZMT - II. NP plynové 11/2012

1.8 Meštianský dom - Hlavná 17 plynové 11/2012
Futbalový štadión A. Malatinského -

1.9 veľka kotolňa plynové 2/2012
Futbalový štadión A. Malatinského -

1.10 malá kotolňa plynové 2/2012

1.11 KD Kopánka - kotolňa plynové 11/2012

1.12 KD Kopánka - klub dôchodcov plynové 12/2012

Spolu za plynové zariadenia:

2.1 KD modranka -kotolňa-expanzomat tlakové 11/2012
Kúpalisko Castiglione - strojovňa-

2.2 vzdušník PKS 5 tlakové 5/2012
Kúpalisko Castiglione - strojovňa -

2.3 dvojchodý výmenník tepla tlakové 512012
Kúpalisko Castiglione - strojovňa -

2.4 expanzná nádoba tlakové 512012
Futbalový štadión A. Malatinského -

2.5 malá kotolňa - expanzomat Zilmer tlakové 2/2012
Futbalový štadión A. Malatinského -

2.6 veľka kotolňa - expanzomat Zilmer tlakové 2/2012
Futbalový štadión A. Malatinského -

2.7 veľka kotolňa -expanzomat ACS tlakové 2/2012

2.8 KD Kopánka - kotolňa - expanzomat tlakové 11/2012

2.9 KD Kopánka - kotolňa - expanzomat tlakové 11/2012
Mestská športová hala - dielňa -

2.10 vzdušník kompresora tlakové 5/2012
Kino Hviezda - odovzdávacia stanica

2.11 tepla - doskový výmenník CB 76/80H tlakové 3/2012
.Kmo HVIezda - onovzdavacia stanica

2.12 tepla - doskový výmenník CB 27/50H tlakové 5/2012
Spolu za tlakové zariadenia:

SPOLU:


