
Príloha č. 5 Požadovaná minimálna, resp. ekvivalentná technická špecifikácia vykurovacích kotlov 

Kotol č. 1 

Parametre Požadovaná hodnota 
(NEPREPISOVAŤ, 
údaje zadané 

objednávateľom) 

Hodnota parametra uchádzača 
(uviesť ponúkanú hodnotu, 

resp. napísať stručný ekvivalent 
požadovanej hodnoty) 

Tepelný výkon pri peletách 45 kW (+-
3,0kW) 

45 
 

 

Automatické zapaľovanie ventilátorom 
na horúci vzduch 

áno 
 

 

Medzizásobník so systémom 
infračervených snímačov (bez 
mechanických častí, mechanického 
regulátora hladiny paliva, kvôli možným 
mechanickým poruchám, nie 
ultrazvukový senzor) 

áno  

Ochrana proti spätnému horeniu 
pomocou RSE klapky (rotačný turniket sa 
nepovažuje za tesný uzáver z dôvodu 
jeho prevádzkového opotrebenia a tým 
nezabezpečí ochranu proti spätnému 
horeniu)  

áno  

Stojatý rúrový výmenník tepla 
s automatickým čistením 

áno  

Riadenie ochrany spiatočky reguláciou 
z kotla 

áno  

Lambda sonda, automatické 
monitorovanie spalín a spaľovania  

áno  

Spalinový ventilátor s reguláciou otáčok 
a monitorovaním pre max. prevádzkovú 
bezpečnosť 

áno  

Sklopný rošt s automatickým čistením 
počas prevádzky (kvôli použitému palivu 
a možnosti spaľovať aj horšie palivá) 

áno  

Vizualizácia a diaľkový prístup ku kotlu áno  

Gsm poruchové hlásenie áno  

Dotykový display áno  

Systém dopravy paliva pomocou 
ohybného flexidopravníka 

áno  

Popolové nádoby integrované pod 
spaľovacou komorou a výmenníkom 
tepla prístupné spredu 

áno  

Zásobníky popola s objemom max. 35 
litrov/ks kvôli manipulácii s popolom 

áno  



Dodržanie odstupových servisných 
vzdialeností kotlov pre servis 

áno  

• Sezónne emisie pri O2 10%, 
TZL max 18 mg/m3 
NOx max 180 mg/m3 
CO max 110 mg/m3 

 

áno  

Sezónna energetická účinnosť zariadenia 
79% podľa platného skúšobného 
protokolu 

áno  

Index energetickej účinnosti EEI 115 (A+) áno  

 

Kotol č. 2 

Parametre Požadovaná hodnota 
(NEPREPISOVAŤ, 
údaje zadané 

objednávateľom) 

Hodnota parametra uchádzača 
(uviesť ponúkanú hodnotu, 

resp. napísať stručný ekvivalent 
požadovanej hodnoty) 

Tepelný výkon pri peletách 60 kW (+-
3,0kW) 

60 
 

 

Automatické zapaľovanie ventilátorom 
na horúci vzduch 

áno 
 

 

Medzizásobník so systémom 
infračervených snímačov (bez 
mechanických častí, mechanického 
regulátora hladiny paliva, kvôli možným 
mechanickým poruchám, nie 
ultrazvukový senzor) 

áno  

Ochrana proti spätnému horeniu 
pomocou RSE klapky (rotačný turniket sa 
nepovažuje za tesný uzáver z dôvodu 
jeho prevádzkového opotrebenia a tým 
nezabezpečí ochranu proti spätnému 
horeniu)  

áno  

Stojatý rúrový výmenník tepla 
s automatickým čistením 

áno  

Riadenie ochrany spiatočky reguláciou 
z kotla 

áno  

Lambda sonda, automatické 
monitorovanie spalín a spaľovania  

áno  

Spalinový ventilátor s reguláciou otáčok 
a monitorovaním pre max. prevádzkovú 
bezpečnosť 

áno  

Sklopný rošt s automatickým čistením 
počas prevádzky (kvôli použitému palivu 
a možnosti spaľovať aj horšie palivá) 

áno  

Vizualizácia a diaľkový prístup ku kotlu áno  



Gsm poruchové hlásenie áno  

Dotykový display áno  

Systém dopravy paliva pomocou 
ohybného flexidopravníka 

áno  

Popolové nádoby integrované pod 
spaľovacou komorou a výmenníkom 
tepla prístupné spredu 

áno  

Zásobníky popola s objemom max. 35 
litrov/ks kvôli manipulácii s popolom 

áno  

Dodržanie odstupových servisných 
vzdialeností kotlov pre servis 

áno  

• Sezónne emisie pri O2 10%, 
TZL max 18 mg/m3 
NOx max 180 mg/m3 
CO max 110 mg/m3 

 

áno  

Sezónna energetická účinnosť zariadenia 
79% podľa platného skúšobného 
protokolu 

áno  

Index energetickej účinnosti EEI 115 (A+) áno  

 

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré 
požaduje dodržať pre daný predmet zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača spoločne s ponukou predložiť technické listy zariadenia, 
z ktorých bude splnenie požadovaných technických parametrov identifikovateľné,  resp. ekvivalentný 
doklad. 
 
V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač 
v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný 
ekvivalent. 
 


