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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

na zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa 

Názov:   Mestská časť Bratislava - Ružinov  
Sídlo:   Mierová ul.21  
PSČ :    827 05 Bratislava  
Mesto/obec:  Bratislava  
Štát :   Slovenská republika  
IČO:   00 603 155  
DIČ:  2020699516 
 
Kontaktná osoba:  Ing. Jana Jurkovičová  
Telefón: +421 2 48 284 473, 0908797128 
e-mail : jana.jurkovicova@ruzinov.sk  
 

2. Názov predmetu zákazky: 
    „Dodávka a montáž vzduchotechnického zariadenia do školských kuchýň v budovách MŠ     
    Exnárova, EP Nevädzová a MŠ Stálicová“ 

 
3.Predmet zákazky:  

MČ Bratislava-Ružinov, ako zriaďovateľ materských škôl v mestskej časti, obstaráva 
predmet zákazky pre tri materské školy.  

      Predmetom  zákazky  je  dodávka  a montáž  vzduchotechniky  na  odsávanie 
znehodnoteného vzduchu v mieste najvyššej koncentrácie pár  nad varným ostrovom 
a nad umývačkou riadu v školských kuchyniach v budove MŠ Exnárova, MŠ Pivonková 
(EP Nevädzová) a MŠ Stálicová. Pri odovzdaní predmetu zákazky požadujeme doložiť 
technické listy ku vzduchotechnickým zariadeniam.  
Opis predmetu zákazky je v prílohe č. 2 tejto výzvy.  

            
4. Spolo čný slovník obstarávania (CPV kód ): 

42520000-7 Ventilačné zariadenia 
45255400-3 Montážne práce 
45331210-1 Inštalovanie ventilácie 

       
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
      Do 20 112,40 € bez DPH, to je 24 134,88 € s DPH.    
   
 6. Miesto a termín dodania: 
      Miestom plnenia je: 

- MŠ Exnárova 6 , 821 03 Bratislava ,  
- MŠ Pivonková elokované  pracovisko Nevädzová  12, 821 01 Bratislava a  
- Materská škola, Stálicová 2, 821 02 Bratislava.  
Budovy a pozemky sú zverené do správy materských škôl. 

        
       Lehota plnenia predmetu zákazky je do 60 kalendárnych dní odo dňa vystavenia  
       objednávky, pričom montáž vzduchotechniky nesmie presiahnuť v jednotlivých školských  

 kuchyniach 7 kalendárnych dní odo dňa začatia montáže. Montáž je možná len počas 
dní, keď MŠ nie sú v prevádzke. 
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7.Možnos ť rozdelenie cenovej ponuky:  
Uchádzač musí predložiť ponuku na dodanie celej zákazky, pričom bude cena rozdelená 
na každú budovu samostatne.  
 

8.Variantné riešenie: 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 

9.Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku. Termín obhliadky sa uskutoční dňa 
18.7.2018, treba dohodnúť telefonicky u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.  
Výdavky  spojené s obhliadkou znáša v plnej miere záujemca. 
 

10.Podmienky predkladania ponuky, lehoty  a spôsob určenia ceny:   
Ponuku s vyplnenou prílohou č. 1 a s dokumentmi požadovanými v bode 13 je potrebné 
doručiť poštou alebo osobne do podateľne v čase stránkových hodín na adresu MČ 
Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava.  
Označenie obálky: „Cenová ponuka –     „Dodávka a montáž vzduchotechnického 
zariadenia do školských kuchýň v budovách MŠ  Exnárova, EP Nevädzová a MŠ 
Stálicová“- NEOTVÁRAŤ“  
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová ponuka bude obsahovať celkovú cenu za predmet zákazky v EUR. Ak uchádzač 
nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí. 
Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 
 

Pri vypracovaní cenovej ponuky treba zahrnúť všetky práce, všetok materiál vrátane 
vybúrania otvorov do muriva, zriadenia elektrického napojenia a vysprávky stavebných 
otvorov,  vypracovanie revíznych správ. 
 

        Lehota na predkladanie ponúk je stanovená d o 24.07.2018 do 09:00 hod. 
 
        Lehota viazanosti ponúk je stanovená  do 30 .09.2018. 

 

11.Otváranie ponúk 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 24.07.2018 o 10:00 hod. na adrese  , Mierová 21, 827 05 
Bratislava v miestnosti č. 301. 

 

12 .Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

12.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR). 

12.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 
predpismi. 

12.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 

12.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa. 

 12.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponuková cenu uvedie v zložení:  
- navrhovaná cena bez DPH  
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- sadzba DPH a výška DPH  
- navrhovaná cena vrátane DPH. 

12.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej 
prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí 
byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude 
úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny 
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. 

12.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

12.8  V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy 
stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny 
za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

12.9  Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, 
ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené 
uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný 
zisk. 

. 
  13.Podmienky ú časti a obsah ponuky: 

   Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
1. List s identifikačnými údajmi uchádzača 
2. Fotokópia výpisu obchodného  registra alebo živnostenského listu.  

Uchádzač preukáže že je oprávnený dodávať a montovať zariadenia, ktoré sú 
predmetom zákazky. 

3. Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 1) 
4. Ocenené zadanie s  výkazom výmer (príloha č. 2) 
 
Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých 
požadovaných dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. 
 

 
14.Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena  v EUR vrátane DPH za dodanie celej 
zákazky (tabuľka č. 1, riadok č. 4) uvedená v prílohe č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“. 

      Vyhodnotenie  ponúk sa z dôvodu uskutočnenia elektronickej aukcie uskutoční bez  
      prítomnosti uchádzačov. 

 
Verejný obstarávate ľ si vyhradzuje právo neprija ť ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú ho dnotu zákazky. 
 

  15.Elektronická aukcia:  
Áno  

  
  16.Podmienky financovania:   

Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa, úspešnému 
uchádzačovi sa neposkytne záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia.  

 
17.Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

Plnenie predmetu zákazky bude vykonané na základe vystavenej objednávky 
jednotlivými riaditeľkami MŠ. 
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O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote 
viazanosti ponúk. 

 
  18.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk.  

18.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 24.07.2018 o 10:00 hod. v budove Miestneho 
úradu MČ Bratislava-Ružinov.  

18.2. Hodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 13 Výzvy bude založené na 
posúdení predložených dokladov, ktorými preukazuje uchádzač splnenie podmienok 
účasti. Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými 
preukazuje splnenie podmienok účasti alebo nebude spĺňať podmienky účasti bude 
vylúčený. 

18.3.V prípade nejasností a potreby objasnenia cenovej ponuky, prípadne potreby ich 
doplnenia, bude uchádzač elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie 
svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

18.4.V prípade, že uchádzač predloží v návrhu na plnenie kritérií neobvykle nízku cenu, 
bude verejným obstarávateľom vyzvaný na vysvetlenie svojej ponuky. 

 
19.Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  
- ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 

 
Dátum: 02.07.2018 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií  
Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky  

 
 

 

 

 

 

 

           

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

                                                                                               JUDr. Ing. Dušan Pekár, v.r. 
                                                                                                starosta 
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Príloha č . 1 
Návrh na plnenie kritérií 

               
             Verejný obstarávate ľ: 

Názov:   Mestská časť Bratislava - Ružinov  
Sídlo:   Mierová ul.21  
PSČ :    827 05 Bratislava  
Mesto/obec:  Bratislava  
Štát :   Slovenská republika  
IČO:   00 603 155  
DIČ:  2020699516 
Kontaktná osoba:  Ing. Jana Jurkovičová  
Telefón: +421 2 48 284 473, 0908 797 128, e-mail : jana.jurkovicova@ruzinov.sk. 

 
Názov predmetu zákazky:  
„Dodávka a montáž vzduchotechnického zariadenia do školských kuchýň v budovách  
MŠ  Exnárova, EP Nevädzová a MŠ Stálicová“ 
 
Údaje uchádza ča: 
Obchodné meno: ............................................................................................................. 
adresa alebo sídlo uchádzača: ....................................................................................... 
 
Informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu elekt ronickej aukcie :  
meno a priezvisko osoby: ................................................................................................ 
e-mailová  adresa : .......................................................................................................... 
telefonický kontakt: .......................................................................................................... 
 
Návrh na plnenie kritérií: 
Tabulka č.1 

 Názov  cena bez 
DPH 

DPH Cena 
vrátane 

DPH 
1 Dodávka a montáž vzduchotechniky v budove  

MŠ Exnárova 
 

     

2 Dodávka a montáž vzduchotechniky v budove 
EP Nevädzová 

   

3 Dodávka a montáž vzduchotechniky v budove 
MŠ Stálicová 

   

4 SPOLU 
„Dodávka a montáž vzduchotechnického 
zariadenia do školských kuchýň v budovách  
MŠ  Exnárova, EP Nevädzová a MŠ Stálicová“ 
 

   

Pozn. Cena musí obsahovať všetky práce, všetok materiál vrátane vybúrania otvorov do muriva, 
zriadenia elektrického napojenia a vysprávky stavebných otvorov. 
 
V...................................... dňa................... 
 
                                                             ................................................................................ 

                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatky 



Príloha č. 2   Opis predmetu zákazky 

     

                        

 

                  Technická správa                
                          Vzduchotechnika  kuchyňa  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcia: Kuchyňa materská škola, Exnárova 6,  Bratislava   

Investor:  Mestská časť 

Stupeň: realizácia 

Autor projektu:   

Zodpovedný projektant:    

Vypracoval:  RNDr. Maroš Hovorka 

Dátum: 5/2018 

 

 



1.0 Úvod 

Technická správa bola vypracovaná na základe požiadavky riaditeľa objektu 
Kuchyňa materská škola, Exnárova 6,  Bratislava .    

Zadanie: Revízia existujúcich zariadení , preskúšanie ich funkčnosti , návrh riešenia 
odvetrania kuchyne   

  

2.0 Podklady pre vypracovanie revízie – technickej správy :    

Pri návrhu VZT zariadenia sme vychádzali z nasledovných noriem:   

STN 12 7010 Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení  

STN 73 0548 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov STN 73 0802 
Požiarna bezpečnosť stavieb  

STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemných stavbách   

Tepelné výpočty vychádzajú z nasledovných výpočtových hodnôt: - min. teplota 
vonkajšieho vzduchu: -11°C - max. teplota vonkajšieho vzduchu: +36°C   

Energie: - el. energia 3+PEN 400 / 50 Hz     

Koncepcia riešenia vetracieho zariadenia   Pri riešení projektanti vychádzali z 
nutnosti zabezpečiť nútené vetranie v priestoroch kuchyne, nakoľko dochádza 
k nežiadúcemu kondenzovaniu vodných pár na stavebných konštrukciách a tým k ich 
poškodzovaniu.  

 

 

Zar. č. 1.0 – Vetranie kuchyne  

V priestore kuchyne pre účely vetrania kuchyne sú osadene ventilátory nezistenej 
výroby, predpokladáme ešte z čias kompletáže kuchyne  a nezisteného výkonu. Tieto 
ventilátory povodne odsávali vzduch z priestorov kuchyne. Keďže sú nefunkčné, 
navrhujeme zriadiť odsávanie znehodnoteného vzduchu z priestoru nad varným 
ostrovom a nad umývačkou riadu.  Toto odsávanie bude účinnejšie, nakoľko bude 
pôsobil lokálne v miestach s najvyššou koncentráciou pár s najvyšším podielom 
znehodnocujúcich zložiek. Navrhujeme zriadiť nerezové vzduchotechnické potrubie 
s prierazom cez plast budovy. Na konci vo vonkajšom priestore bude osadený 
koncový výfukový kus opatrený mriežkou  aby nedochádzalo ku kondenzácii vodných 
par na murive budovy. V potrubí bude osadený potrubný ventilátor. Proti šíreniu 
vibrácii a šíreniu hluku bude do potrubia vložený tlmič hluku. Ventilátor bude opatrený 
plynulou reguláciu výkonu, aby obsluha rozhodla o výkone odsávania a aby 



v obdobiach, kedy nie je potrebný plný výkon zariadenia dochádzalo k úsporám 
energii.   

Vzduchový výkon ventilátora 900 m3*h-1 pri tlaku 120 Pa 

Nad varnú časť a nad umývačku riadu budú umiestnene nerezové digestory 
Electrolux opatrené labyrintovým kondenzátorom mastnoty – lapač tukov , nádobkou 
na mastnotu a osvetlením.  

Pri vypracovaní cenovej kalkulácie treba zahrnúť všetky práce a všetok materiál. 
Cenová kalkulácia bude vrátane zriadenia otvorov do muriva, zriadenia el. napájania 
a vysprávky stavebných otvorov.  

 

 

 

V Bratislave, 21.05.2018 

Vypracoval: RNDr. Maroš Hovorka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MŠ Exnárova              

            

 Spolu bez DPH  

Popis M.J. Množstvo 

Dodávka/ 
jedn.  cena 
bez DPH 

Montáž     
bez DPH  Dodávka  Montáž 

CENOVÁ PONUKA          €   €  
Spiro nerezové potrubie Ø250 bm 9     
Nerezové koleno90° Ø250 ks 2     
Spiro potrubie  Ø250 bm 6     
Koleno 90° Ø250 ks 1     
Tlmič hluku kulisový Ø250 ks 1     
Potrubný ventilátor CK250B ks 1     
Regulátor otáčok pre EC motor ks 1     
Digestor nerezový 1600x1100 ks 1     
Digestor nerezový 2000x1100 ks 1     
Výfukový kus 45° ks 1     
Montažny a spojovací materiál dod 1     
Elektroinštalačný materiál dod 1     
Cena dodávky celkom bez DPH         

Cena montáže celkom bez DPH         
Cena celkom SPOLU bez DPH        
 



 

     

                        

 

                  Technická správa                
                          Vzduchotechnika  kuchyňa  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcia: Kuchyňa materská škola, Nevädzová 12,  Bratislava   

Investor:  Mestská časť 

Stupeň: realizácia 

Autor projektu:   

Zodpovedný projektant:    

Vypracoval:  RNDr. Maroš Hovorka 

Dátum: 5/2018 

 



 

1.0 Úvod 

Technická správa bola vypracovaná na základe požiadavky riaditeľa objektu 
Kuchyňa materská škola, Nevädzová 12,  Bratislava .    

Zadanie: Revízia existujúcich zariadení , preskúšanie ich funkčnosti , návrh riešenia 
odvetrania kuchyne   

  

2.0 Podklady pre vypracovanie revízie – technickej správy :    

Pri návrhu VZT zariadenia sme vychádzali z nasledovných noriem:   

STN 12 7010 Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení  

STN 73 0548 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov STN 73 0802 
Požiarna bezpečnosť stavieb  

STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemných stavbách   

Tepelné výpočty vychádzajú z nasledovných výpočtových hodnôt: - min. teplota 
vonkajšieho vzduchu: -11°C - max. teplota vonkajšieho vzduchu: +36°C   

Energie: - el. energia 3+PEN 400 / 50 Hz     

Koncepcia riešenia vetracieho zariadenia   Pri riešení projektanti vychádzali z 
nutnosti zabezpečiť nútené vetranie v priestoroch kuchyne, nakoľko dochádza 
k nežiadúcemu kondenzovaniu vodných pár na stavebných konštrukciách a tým k ich 
poškodzovaniu.  

 

 

Zar. č. 1.0 – Vetranie kuchyne  

V priestore kuchyne pre účely vetrania kuchyne sú osadene ventilátory nezistenej 
výroby, predpokladáme ešte z čias kompletáže kuchyne  a nezisteného výkonu. Tieto 
ventilátory povodne odsávali vzduch z priestorov kuchyne. Keďže sú nefunkčné, 
navrhujeme zriadiť odsávanie znehodnoteného vzduchu z priestoru nad varným 
ostrovom a nad umývačkou riadu.  Toto odsávanie bude účinnejšie, nakoľko bude 
pôsobil lokálne v miestach s najvyššou koncentráciou pár s najvyšším podielom 
znehodnocujúcich zložiek. Navrhujeme zriadiť nerezové vzduchotechnické potrubie 
s prierazom cez plast budovy. Na konci vo vonkajšom priestore bude osadený komín 
z pozinkovaného potrubia a hlavica pre rozptyl znehodnoteného vzduchu aby 
nedochádzalo ku kondenzácii vodných par na murive budovy a k obťažovaniu 



výparmi a hlukom v priestoroch nad kuchyňou . V potrubí bude osadený potrubný 
ventilátor. Proti šíreniu vibrácii a šíreniu hluku bude do potrubia vložený tlmič hluku. 
Ventilátor bude opatrený plynulou reguláciu výkonu, aby obsluha rozhodla o výkone 
odsávania a aby v obdobiach, kedy nie je potrebný plný výkon zariadenia dochádzalo 
k úsporám energii.   

Vzduchový výkon ventilátora 900 m3*h-1 pri tlaku 120 Pa 

Nad varnú časť a nad umývačku riadu budú umiestnene nerezové digestory 
Electrolux opatrené labyrintovým kondenzátorom mastnoty – lapač tukov , nádobkou 
na mastnotu a osvetlením.  

Pri vypracovaní cenovej kalkulácie treba zahrnúť všetky práce a všetok materiál. 
Cenová kalkulácia bude vrátane zriadenia otvorov do muriva, zriadenia el. napájania 
a vysprávky stavebných otvorov.  

 

 

 

V Bratislave, 21.05.2018 

Vypracoval: RNDr. Maroš Hovorka 

 
 



EP Nevädzova            

            

 Spolu bez DPH  

Popis M.J. Množstvo 

Dodávka/ 
jedn.  cena 
bez DPH 

Montáž     
bez DPH  Dodávka  Montáž 

CENOVÁ PONUKA          €   €  
Spiro nerezové potrubie Ø250 bm 9     
Nerezové koleno90° Ø250 ks 2     
Nerezový T-kus Ø250 ks 1     
Spiro potrubie  Ø250 bm 9     
Koleno 90° Ø250 ks 1     
Tlmič hluku kulisový Ø250 ks 1     
Potrubný ventilátor CK250B ks 1     
Regulátor otáčok pre EC motor ks 1     
Digestor nerezový 2000x1100 ks 2     
Komínová strieška  ks 1     
Montažny a spojovací materiál dod 1     
Elektroinštalačný materiál dod 1     
Cena dodávky celkom bez DPH         
Cena montáže celkom bez DPH         
Cena celkom SPOLU bez DPH        
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1.0 Úvod 

Technická správa bola vypracovaná na základe požiadavky riaditeľa objektu 
Kuchyňa materská škola, Stálicova 2,  Bratislava .    

Zadanie: Revízia existujúcich zariadení , preskúšanie ich funkčnosti , návrh riešenia 
odvetrania kuchyne   

  

2.0 Podklady pre vypracovanie revízie – technickej správy :    

Pri návrhu VZT zariadenia sme vychádzali z nasledovných noriem:   

STN 12 7010 Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení  

STN 73 0548 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov STN 73 0802 
Požiarna bezpečnosť stavieb  

STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemných stavbách   

Tepelné výpočty vychádzajú z nasledovných výpočtových hodnôt: - min. teplota 
vonkajšieho vzduchu: -11°C - max. teplota vonkajšieho vzduchu: +36°C   

Energie: - el. energia 3+PEN 400 / 50 Hz     

Koncepcia riešenia vetracieho zariadenia   Pri riešení projektanti vychádzali z 
nutnosti zabezpečiť nútené vetranie v priestoroch kuchyne, nakoľko dochádza 
k nežiadúcemu kondenzovaniu vodných pár na stavebných konštrukciách a tým k ich 
poškodzovaniu.  

 

 

Zar. č. 1.0 – Vetranie kuchyne  

V priestore kuchyne pre účely vetrania kuchyne sú osadene ventilátory nezistenej 
výroby, predpokladáme ešte z čias kompletáže kuchyne  a nezisteného výkonu. Tieto 
ventilátory povodne odsávali vzduch z priestorov kuchyne. Keďže sú nefunkčné, 
navrhujeme zriadiť odsávanie znehodnoteného vzduchu z priestoru nad varným 
ostrovom a nad umývačkou riadu.  Toto odsávanie bude účinnejšie, nakoľko bude 
pôsobil lokálne v miestach s najvyššou koncentráciou pár s najvyšším podielom 
znehodnocujúcich zložiek. Navrhujeme zriadiť nerezové vzduchotechnické potrubie 
s prierazom cez plast budovy. Na konci vo vonkajšom priestore bude osadený 
ukončovací kus 45 st s mriežkou aby nedochádzalo ku kondenzácii vodných par na 
murive budovy. V potrubí bude osadený potrubný ventilátor. Proti šíreniu vibrácii 



a šíreniu hluku bude do potrubia vložený tlmič hluku. Ventilátor bude opatrený 
plynulou reguláciu výkonu, aby obsluha rozhodla o výkone odsávania a aby 
v obdobiach, kedy nie je potrebný plný výkon zariadenia dochádzalo k úsporám 
energii.   

Vzduchový výkon ventilátora 900 m3*h-1 pri tlaku 120 Pa 

Nad varnú časť a nad umývačku riadu budú umiestnene nerezové digestory 
Electrolux opatrené labyrintovým kondenzátorom mastnoty – lapač tukov , nádobkou 
na mastnotu a osvetlením.  

Pri vypracovaní cenovej kalkulácie treba zahrnúť všetky práce a všetok materiál. 
Cenová kalkulácia bude vrátane zriadenia otvorov do muriva, zriadenia el. napájania 
a vysprávky stavebných otvorov.  

 

 

 

V Bratislave, 21.05.2018 

Vypracoval: RNDr. Maroš Hovorka 

 
 



MŠ Stálicova            

          
  

 Spolu bez DPH  

Popis M.J. Množstvo 

Dodávka/ 
jedn.  cena 
bez DPH 

Montáž     
bez DPH  Dodávka  Montáž 

CENOVÁ PONUKA          €   €  
Spiro nerezové potrubie Ø250 bm 9     
Nerezové koleno90° Ø250 ks 2     
Spiro potrubie  Ø250 bm 3     
Koleno 90° Ø250 ks 1     
Tlmič hluku kulisový Ø250 ks 1     
Potrubný ventilátor CK250B ks 1     
Regulátor otáčok pre EC motor ks 1     
Digestor nerezový 1200x1100 ks 1     
Digestor nerezový 2000x1100 ks 1     
Výfukový kus 45° ks 1     
Montažny a spojovací materiál dod 1     
Elektroinštalačný materiál dod 1     
Cena dodávky celkom bez DPH         

Cena montáže celkom bez DPH         
Cena celkom SPOLU bez DPH        
 


