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Mesto Michalovce 
Mestský úrad 

Námestie osloboditeľov 30 

071 01 Michalovce 

 

IČO:  00325490  

DIČ:  2020739039 

V   Ý   Z   V  A   
 na predkladanie ponuky   

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou)  
Zákazka podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení  neskorších predpisov na uskutočnenie dodávok a inštala čných prác   
 

Predmet zákazky:    
Výmena horáka na kotolni K3  na kotle ČKD OW 160 
_______________________________________________________________________________ 
 

Identifikácia  verejného  obstarávate ľa:  

     Názov organizácie:                    Mesto  Michalovce  
     Štatutárny orgán:                     Viliam Zahorčák, primátor  mesta  
     IČO:                                          00325 490 
     Adresa organizácie:                 Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30,  071 01  Michalovce 
     Internetová adresa  
     organizácie (URL):                   www.michalovce.sk; 
     Kontaktná osoba:                     Ing. Gabriela Ivanová,      
     Telefón:                                    056 / 6864 191 
     Fax:                                          056 / 6443520 
     E-mail:                                      gabriela.ivanova@msumi.sk;,  
 

Typ  zmluvy :  

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka , alebo objednávka 

Miesto dodania predmetu zákazky :  kotolňa K 3 
 
Podrobný popis zákazky:  
Jestvujúci stav: 
V súčasnosti je na kotle namontovaný horák typu APH s výkonom 2800 kW, ktorý  je technicky 
zastaralý, poruchový  a je na hranici životnosti.  

 
Popis:  
Tento horák je nutné  nahradiť novým nízko emisným horákom,  vrátane montáže a uvedenia do 
prevádzky s napojením na jestvujúce rozvody plynu , elektroinštalácie, regulačnej techniky a 
s napojením na centrálny dispečing  Domsprávu s.r.o Michalovce. 
 
Plynový monoblokový horák musí spĺňať nasledujúce požiadavky: 

− nízkoemisné prevedenie Low NOx 

− plynulá plnoautomatická regulácia výkonu 
− výkonový regulačný rozsah 380 — 2 800 kW. 
− frekvenčný menič otáčok motora ventilátora zabudovaný na telese horáka  
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− digitálna programová automatika pre riadenie priebehu štartu, stráženia plameňa, 
automatickú kontrolu tesnosti plynových ventilov 

− elektronické združené ovládanie spaľovacieho pomeru plyn — vzduch (otáčky 
motora vzduchového ventilátora) s mechanicky oddelenými servopohonmi plynovej a 
vzduchovej klapky 

− zobrazovacia a obslužná jednotka s displayom a e-Bus rozhraním 
− plynová regulačná a zabezpečovacia rada pozostávajúca z hlavných plynových 

ventilov, stabilizačného regulátora tlaku plynu a plynového filtra 
− stabilizačný regulátor tlaku plynu pre zabezpečenie optimálnych hodnôt sparovania pri 

kolísaní vstupného tlaku plynu 
− horák vybavený zástrčkovým prepojením (elektrokonektormi) s protikusmi pre 

elektrické pripojenie regulačnej automatiky kotla 

 
Variantné riešenie:  Konzultovať s Domsprávom s.r.o. mobil:   0903 655 422 p. Metod  Marek  
 
Termín na dodanie predmetu zákazky :   
     doba dodania PD –  do 31.3.2015  
 
Lehota, obsah a spôsob predkladania ponuky:   

a) dňa  7.1.2015  do 12.00 hod.  

b) osobne  u kontaktnej osoby na adrese verejného obstarávateľa, e-mailom na adresu kontaktnej   
             osoby  

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku  v EUR s DPH .  
 

c) Obsah cenovej ponuky : 

- identifikačné údaje Vašej firmy 

      -  oprávnenie pre výkon činnosti (kopia  výpisu  z obchodného  registra ) 

  

       Cena za dielo sa predkladá na jednotlivé kot olne sumou, ktorá musí zah ŕňať:  

1. dodávky horáka, 
2.  montáže horáka  s napojením na jestvujúce rozvody plynu 
3. elektroinštalácia, 
4. montáž regulačnej techniky a s napojením na centrálny dispečing  Domsprávu s.r.o  
5. revízie,  odskúšanie a uvedenie do prevádzky, 

 

V prípade, že uchádzač nie je platcom  DPH, upozorní obstarávateľa na túto skutočnosť 

- Dobu realizácie  

 

Predpokladaná cena:                                               do      20 000.- € s DPH 

 
Kritérium  na hodnotenie ponúk : 

                   1.  Cena                                                                        100% 
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Podmienky financovania : Poskytujúcemu  sa  neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude 

financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 30 kalendárnych dní odo 

dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Objednávateľ bude tieto práce realizovať v roku 2015 iba 

v prípade, že bude dostatok finančných prostriedkov vyhradených pre tepelné hospodárstvo. 

 

Doplňujúce informácie:   

Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady. ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení zmluvy. 

 
                                                                           
V Michalovciach, dňa  30.12.2013 

 

                           Viliam Zahor čák 

 

                       v.r.     

 

                       primátor mesta 


