
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na podávanie 
návrhov na uzavretie koncesnej zmluvy na rekonštrukciu a následnú prevádzku kotolne. 

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa: 

 

Názov:   Národný onkologický ústav  
Sídlo:   Klenová 1, 833 10  Bratislava  
Zastúpená:  MUDr. Jozef Dolinský, riaditeľ 

 IČO:   00 165 336 
DIČ:   2020830108 
IČ DPH:  SK2020830108 
tel.:   +421 2 5937 8579 
fax:   +421 2 5477 2601 
e-mail:   info@nou.sk 
URL:   www.nou.sk 
 
Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi: 

Adresa:  PRO – TENDER s.r.o. 

   Smetanova 9 

   040 01 Košice 

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Kučera, MPH 

Telefón:  +421 55 2861 256 

Fax:   +421 55 2861 257 

Mobil:   +421 905 868 883 

e-mail:   protender@protender.sk 

URL:   www.protender.sk 
 

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže: 

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber koncesionára na rekonštrukciu 

a prevádzkovanie kotolne Národného onkologického ústavu. 

 

3. Koncesia: 

 

Výsledkom verejnej obchodnej súťaže bude Koncesná zmluva, ktorá vymedzí práva 

a povinnosti vyhlasovateľa, práva a povinnosti koncesionára ako aj ďalšie obchodné, 

organizačné, technické, prevádzkové a iné podmienky na poskytnutie predmetných 

prác a služieb vo verejnom záujme. S uchádzačom, ktorého návrh bude prijatý môže 

vyhlasovateľ rokovať o navrhnutých podmienkach v Koncesnej zmluve až do ich 

obojstrannej vzájomnej dohody, čo bude potvrdené podpísaním Koncesnej zmluvy 

oboma stranami. Ak sa pri rokovaniach s uchádzačom, ktorého návrh bude prijatý 

vyhlasovateľ nedohodne, Koncesná zmluvy nebude podpísaná. 
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4. Podmienky súťaže: 

 

Súťažný návrh musí obsahovať: 

 

a) Identifikačné údaje uchádzača, 

b) Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 

uvedených v ponuke, 

c) návrh na plnenie jednotlivých kritérií, 

d) návrh koncepčného a technického riešenie rekonštrukcie kotolne s prihliadnutým 

na základný predpoklad dosiahnutia úspor v spotrebe plynu a elektrickej energie, 

e) detailná špecifikácia technológii, ktoré budú nainštalované počas rekonštrukcie 

kotolne,  

f) doklad o oprávnení podnikať v predmete koncesnej zmluvy, 

g) návrh Koncesnej zmluvy na rekonštrukciu a následnú prevádzku kotolne. 

 

5. Miesto realizácie prác a poskytnutia služby: 

 

Miestom realizácie prác a poskytnutia služby budú priestory vyhlasovateľa, voči 

ktorým má vyhlasovateľ postavenie správcu majetku štátu (Slovenskej republiky: 

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10  Bratislava. 

 

6.  Doba trvania koncesie: 

 

Doba trvania koncesie: 8 rokov. 

 

7. Termín obhliadky: 

 

Uchádzač si môže prezrieť priestory vyhlasovateľa po dohode s kontaktnou osobou 

vyhlasovateľa v termíne do 03.09.2013. Kontaktná osoba:  

- Július Mušitz, vedúci Oddelenia prevádzkových činností, 0905 277 668. 

 

 

8. Vstupné údaje pre spracovanie súťažného návrhu. 

Vyhlasovateľ pred vyhlásením tejto verejnej obchodnej súťaže zadal vypracovanie 

štúdie: Stanovenie spotreby energie a verifikácia úspor pri rekonštrukcií kotolne.  

Pre riešenie úspor energie boli objednávateľom poskytnuté nasledujúce podklady a 

spolupráca: 

- spotreby elektrickej energie, zemného plynu za obdobie 2010-2012; 

- faktúry za spotrebu zemného plynu za rok 2012,  

- výkresová dokumentácia – projekt  

- celková situácia výrobného areálu  

 

Doplňujúce údaje získané vlastným šetrením spracovateľa:  



V rámci osobnej prehliadky stávajúcich zariadení v rozsahu potrebnom pre 

spracovanie úspor boli zistené a získané najmä nasledujúce podklady: údaje 

o technologických zariadeniach kotolne a spôsobe jej prevádzky. 

Popis súčasného stavu: 

8.1 Základné informácie: 

Národný onkologický ústav je zdravotnícke zariadenie nadregionálneho charakteru 

poskytujúce komplexnú dlhodobú starostlivosť pre pacientov z celého Slovenska.  

Obr. 1: Usporiadanie objektov v NOU: 

 

 
 

Legenda: 

 0. Vchod do areálu 4. Administratívna budova 

 1. Vrátnica 5. LDCH 

 2. Hlavný pavilón NOU 6. Rádioterapia 

 3  Kotolňa.  

 

 

 



8.2: Predmet štúdie: 

Predmetom pre stanovenie spotreby energie a verifikácia úspor je areál Národného 

onkologického ústavu, ktorá sa dosiahne pri rekonštrukcií a modernizácií 

energetických zdrojov.  

Charakteristika hlavných činností 

Hlavnými činnosťami sú: 

a) zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu, 

b) návrh opatrení na zníženie spotreby energie 

Národný onkologický ústav pozostáva z niekoľkých stavebných objektov účelovo 

rozdelených na lôžkové a administratívne priestory. 

 

8.3: Energetické vstupy: 

8.3.1: Základné údaje o energetických vstupoch v roku 2012: 

Hlavnými energetickými médiami, ktoré sa spotrebovávajú v objektoch Národného 

onkologického ústavu sú zemný plyn a elektrická energia. 

Zemný plyn je základným energetickým vstupom, ktorý sa spotrebováva na 

vykurovanie, prípravu teplej vody a na prípravu pary na rôzne technologické účely v 

areáli.  Dodávateľom plynu je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava. 

Priemerná cena za zemný plyn v roku 2012 sa pohybovala na úrovni 0,041 EUR/kWh 

(0,433 EUR/m3). Ročná spotreba zemného plynu v roku 2012 bola 14 763 MWh/rok 

(1 386 966 m3/rok), vo finančnom vyjadrení to predstavuje sumu 640.559 EUR bez 

DPH. Na celkových energetických vstupoch sa ZP podieľal 82%. Vo finančnom 

vyhodnotení ročných nákladov, ZP predstavuje podiel 63% z celkových nákladov 

na energie. 

Elektrická energia je nakupovaná od Západoslovenskej energetiky, a.s. Ročná 

spotreba elektrickej energie v spoločnosti v roku 2012 bola 3 279 MWh/rok, vo 

finančnom vyjadrení je  to okolo 377 085 € bez DPH. Na energetických vstupoch sa 

elektrická energia podieľa 18%. Vo finančnom vyhodnotení je to 37% podiel z 

celkových nákladov na nákup energie. 

 

Tab. 1: Údaje o energetických vstupoch - rok 2012: 

Vstupy palív a energie Jednotka Množstvo 
Obsah energie 

v MWh 

Ročné náklady* 

v EUR bez DPH 

Zemný plyn m
3
 1 386 966 14 763 640 559 € 

Nákup elektriny MWe 3 279 3 279 377 085 € 

Celkom   18 042 1 017 644 € 

*odhad pri elektrine 



Obr. 2: Podiel jednotlivých energií na energetických vstupoch v roku 2012: 

Zemný plyn

82%

Elektrina

18%

 
 

Obr. 3: Podiel jednotlivých energií na nákladoch v roku 2012: 

Zemný plyn

63%

Elektrina

37%

 
 

8.3.2: Spotreba ZP na vykurovanie, prípravu teplej vody a dodávku pary 

v Národnom onkologickom ústave: 

 

Zemný plyn sa spotrebúva v 3 kotolniach v rámci areálu Národného onkologického 

ústavu. V tabuľke nižšie je prehľad spotrieb ZP za posledné 2 roky (2011 až 2012) 

s rozdelením na jednotlivé kotolne. Ďalej v tabuľke sú uvedené náklady na ZP, ktoré 

sme v roku 2011 odhadli, v roku 2012 sú náklady skutočné odčítané z faktúr za 

jednotlivé mesiace. 

 

Tab.2: Údaje o spotrebe ZP – roky 2011 – 2012 s rozdelením spotrieb ZP na 

jednotlivé kotolne: 

 Cena ZP spotreba 

parná kotolňa

82%

Radioterapia

9%

Slobodaren 

NOU

9%

 

 [€] [m
3
] [MWh] 

2011 656 549 € 1 475 033 15 659 

párna kotolňa  1 213 792 12 886 

Rádioterapia  134 866 1 432 

Slobodáreň NOU  126 375 1 342 

2012 640 559 € 1 386 966 14 763 



párna kotolňa 524 252 € 1 137 663 12 110 

Rádioterapia 58 250 € 126 407 1 346 

Slobodáreň NOU 58 057 € 122 896 1 308 

priemer 648 554 € 1 430 999 € 15 211 

párna kotolňa  1 175 728 € 12 498 

Rádioterapia  130 636 € 1 389 

Slobodáreň NOU  124 635 € 1 325 

*odhad 

 

 
 

Záver: Priemerná spotreba ZP plynu v Národnom onkologickom ústave vo všetkých 

troch kotolniach je 15,211 GWh za rok s nákladom okolo 648 554 € bez DPH.  

Z celkovej spotreby ZP pripadá 82% na parnú kotolňu, 9% na teplovodnú 

kotolňu - Rádioterapia a 9% na kotolňu–Slobodáreň Národného onkologického 

ústavu. 

 

8.4: Súčasný stav vo vykurovaní: 

8.4.1: Parná kotolňa Národného onkologického ústavu: 

Zdrojom tepla pre areál Národného onkologického ústavu (okrem budovy 

Rádioterapia - má vlastnú kotolňu) je parná plynová kotolňa v ktorej sa v súčasnosti 

pripravuje stredotlaková para. Para sa využíva pre technologické účely v tepelných 

spotrebičoch v práčovni, kuchyni a na centrálnu sterilizáciu, ďalej na prípravu vody na 



vykurovanie vo výmenníkoch para - voda pre teplovodné vykurovanie, na prípravu 

teplej vody vo výmenníkoch para - voda pre ohrev bazénovej vody a predohrev vody 

pre práčovňu. Zároveň kotolňa je zdrojom pary pre ohrievacie diely 

vzduchotechnických jednotiek. 

Kotolňa je umiestnená v samostatnom objekte a slúži na zásobovanie teplom 

objektov monobloku, administratívnu budovu a objekt liečebne dlhodobo chorých 

(ďalej len LDCH). 

 

Obr. 4: Objekty vykurované s parnej kotolne sú vyznačené červenou farbou: 

 

 
 

Obr. 5: Pohľad na monoblok a LDCH: 

  

V kotolni sú umiestnené tri plynové parné kotly s výkonom 2,5 t/h (1,8 MW), 4t/h (3,0 

MW) a 6t/h (4,5MW). Celkový dispozičný tepelný výkon kotolne je 12,5 t/hod 

resp. 9,3 MW   



Prehriata para z kotlov je vedená do parného rozdeľovača. Z neho sú vyvedené tieto 

vetvy: 

- Ohrev napájacej vody v napájacej nádobe, 
- Technologická para, 
- Vetva pre zásobovanie teplom, 
- Vetva pre ohrev TÚV v ležatých zásobníkových ohrievačoch, 
- Vetva pre prípravu vykurovacej vody v rúrkových protiprúdových výmenníkoch, 
- Vetva rozvodu pary pre technológiu 

 

Prípravu vody pre zásobovanie objektov teplom zabezpečuje výmenník para - voda 

umiestnená v kotolni. Sú tu umiestnené dva rúrkové protiprúdové výmenníky. 

Regulácia vody je ekvitermická (v závislosti na vonkajšej teplote). V budovách sú 

takmer všade osadené liatinové radiátory bez termostatických ventilov. 

Rozvod vykurovacej vody je v suteréne kotolne členený na dve vetvy: 

- Vetva pre zásobovanie teplom monobloku 
- Vetva pre zásobovanie teplom administratívne budovy a LDCH. 

Operačné sály vrátane šatní sú zásobované teplom zo vzduchotechniky. 

V kotolni je zabezpečená príprava teplej vody (TV) v 3 ks ležatých ohrievačov vody o 

objeme 4000 l s parnou vykurovacou vložkou. Celkový objem TV v ohrievačoch činí 

12 000 litrov. Z ohrievačov je TV dopravovaná jedným potrubím do všetkých objektov 

Národného onkologického ústavu. 

 Obr.6: Situácia parnej kotolne: 

 

 

 

 

 

 



 Obr. 7: Centrálna kotolňa pohľad na jeden 4t parný kotol a nefunkčný 4t kotol: 

  

  

ZHRNUTIE:  Parná kotolňa Národného onkologického ústavu  (strednotlaková 

parná kotolňa): 

PARAMETRE  POZNÁMKA 

-palivo zemný plyn  

-menovitý tlak pary 1,2 MPa (12bar) prehriata para 

-menovitá teplota pary 230°C  

-počet kotlov 4 ks ČKD Dukla, Kolín 

-priemerná účinnosť 76 %  

-K1 (parný výkon)   4,0 ton/hod,     (3,0 MW)  

-K2 (parný výkon)   4,0 ton/hod,     (3,0 MW) odstavený 

-K3 (parný výkon)   2,5 ton/hod,     (1,8 MW)  

-K4 (parný výkon)   6,0 ton/hod,     (4,5 MW), prepraviteľný vedľa kotolne 

-Celkový inštalovaný výkon 16,5 ton/hod,   (12,3 MW)                         

-Celkový dispozičný výkon 12,5 ton/hod,     (9,3 MW) bez kotla K2  

 

Napojené objekty 

vykurované teplovodným  

systémom 90°/70°C 

-Monoblok, technické a pomocné zložky  

-Administratívna a prevádzková budova 

spolu s LDCH (liečebňa dlhodobo chorých)  

Napojenie na 

centrálnu kotolňu 

teplovodom 



Príprava vykurovacej vody 

pre teplovodný systém, 

(90°/70°C),  (v strojovni 

kotolne) 

Protiprúdové výmenníky para-voda, 2 ks, 

 

Výkon nie je známy. 

-Príprava TÚV  

(v strojovni kotolne) 

-Predohrev TÚV 

 

-Ležaté zásobníkové ohrievače TÚV, 

 á 4000 l, inštalované 3 ks, /para-voda/ 

-Solárne panely /72 m2/ a 

stojaté zásobníky 2500 l, 2 ks 

Používajú sa 2 ks 

Výkon nie je známy. 

 

Výkon nie je známy 

Napojené objekty  

na dodávku TÚV 

 

-Monoblok, technické a pomocné zložky  

-Administratívna a prevádzková budova 

spolu s LDCH (liečebňa dlhodobo chorých) 

Napojenie na 

centrálnu kotolňu 

spolu s teplovodom 

Dodávka technologickej 

prehriatej pary do objektu 

monobloku:  

 

 

 

 

 

-Centrálna sterilizácia: sterilizátory, 

autoklávy, sterilizátory postelí. 

-Kuchyňa: varné parné kotle.  

-Práčovňa: práčky, mangle, žehliace stroje. 

-Vzduchotechnika (Klimatizácia)  

 pre operačné sály a šatne 

-Ohrev bazénovej vody. 

-Predohrev  vody pre práčovňu. 

Napojenie parným 

rozvodom z kotolne 

Dodávka prehriatej pary do 

strojovne kotolne   

  

-Ohrev napájacej vody v napájacej nádrži 

-Vykurovanie priestoru kotolne 

-Ohrev TUV v zásobníkových ohrievačoch 

-Ohrev vykurovacej vody v protiprúdových 

ohrievačoch 

 

Vzduchotechnika. 

/Klimatizácia/ 

Strojovne v objekte 

monobloku 

-Vetranie a vykurovanie 

priestorov 

 

Bazén, ARO, šatne, urológia, patológia, 

vodoliečba, chirurgické ambulancie, 

mamografia, RTG, angiovyšetrovne, 

operačné sály 1,2,3,4; CT, transplantačné 

jednotky, prednáškové miestnosti. 

Regulácia teploty 

vzduchu starších 

parných jednotiek je 

nevyhovujúca 

 

Meranie a regulácia.   



Ekvitermická regulácia  

systému ÚK. 

Vykurovací systém 90°/70°C Strojovňa  

pri centrálnej kotolni 

Regulácia výstupnej teploty 

TÚV 

Výstup 45°C – 60°C Strojovňa  

pri centrálnej kotolni 

 

 8.4.2: Kotolňa - Slobodáreň Národného onkologického ústavu: 

Zdrojom tepla pre tri objekty ubytovne je teplovodná nízkotlaká plynová kotolňa. 

Kotolňa sa nachádza na Vlárskej ulici v suteréne jednej s budov. Zabezpečuje 

dodávku tepla a teplej vody. 

Obr. 8: Pohľad na teplovodné kotle a zásobníky teplej vody: 

  

 

    

Celkový inštalovaný tepelný výkon kotolne je 676 kW. 

V kotolni je zabezpečená príprava teplej vody v 2 ks ohrievačov vody o objeme 800 l. 

Celkový objem TV v ohrievačoch je teda 1600 litrov.  

ZHRNUTIE:  kotolňa Slobodáreň : 

Teplovodná nízkotlaková plynová kotolňa v objekte Ubytovne, Vlárska 11 

 

 

 



PARAMETRE  POZNÁMKA 

-palivo   zemný plyn  

-prevádzkový tlak / maximálny tlak     350 kPa / 550 kPa Systém ÚK 

-prevádzková teplota ÚK   90°/70°C  

-počet kotlov   2 ks RAPIDO  F300/9 

Austria//Austria/ 

-K1 menovitý výkon   338 kW Rok výroby 1996 

-K2 menovitý výkon   338 kW Rok výroby 1996 

-Celkový inštalovaný výkon 676 kW   /0,676 MW/                         

-Celkový dispozičný výkon 676 kW   /0,676 MW/                         

 

Vykurované teplovodným 

systémom 

90°/70°C 

-Vlastný objekt 

-Dva napojené objekty (?) 

 

Príprava TÚV  

 

-Zásobníkové ohrievače AUSTRIA 

EMAIL, 

VACUTHERM 800 l. 2 ks 

 

 

Meranie a regulácia.   

Ekvitermická regulácia systému 

ÚK. 

Vykurovací systém 90°/70°C  

Regulácia výstupnej teploty TÚV Výstup 45°C – 55°C  

Meranie tepla CALMEX, 3 ks 3 výstupy 

Meranie TÚV CALMEX, 1 ks 1 výstup 

Regulačný systém 

JohnsonControl 

Spolu s elektrorozvádzačom /skriňa/  

 

8.4.3: Kotolňa – Rádioterapia (RTO): 

 

Zdrojom tepla pre objekt RTO je teplovodná nízkotlaká plynová kotolňa. Kotolňa sa 

nachádza v objete RTO, ktorej samostatne zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZHRNUTIE:  kotolňa Rádioterapia 

Teplovodná nízkotlaková plynová kotolňa v objekte RTO: 

 

PARAMETRE  POZNÁMKA 

-palivo   zemný plyn  

-prevádzkový tlak / maximálny 

tlak   

  250 kPa / 400 kPa Systém ÚK 

-prevádzková teplota ÚK   90°/70°C  

-počet kotlov   3 ks  

-K1 menovitý výkon   185 kW RAPIDO F200/9 NT Austria/ 

-K2 menovitý výkon   185 kW RAPIDO F200/9 NT Austria/ 

-K3 menovitý výkon   185 kW RAPIDO F200/9 NT Austria/ 

-Celkový inštalovaný výkon 555 kW   /0,555 MW/                         

-Celkový dispozičný výkon 555 kW   /0,555 MW/                         

 

Vykurované teplovodným 

systémom 

90°/70°C 

-Vlastný objekt 

 

 



Príprava TÚV    

Meranie a regulácia.   

Ekvitermická regulácia systému 

ÚK. 

  

Regulácia výstupnej teploty TÚV   

Meranie tepla   

Meranie TÚV   

Regulačný systém    

 

8.5: Vyhodnotenie súčasného stavu vo vykurovaní a príprave teplej vody: 

Dodávka tepla pre objekty Národného onkologického ústavu nie je v súčasnosti 

meraná, meraná je len spotreba plynu na dvoch odberných miestach: 

- 1. odberné miesto zahrňuje parnú kotolňu a  kotolňu Rádioterapia na ul. Klenová, 
- 2. odberné miesto je kotolňa Slobodáreň na ul. Vlárska. 

 

Celková odhadnutá spotreba tepla zo ZP na vykurovanie a na prípravu teplej vody za 

všetky tri kotolne je 11.592 MWh/rok z toho na vykurovanie objektov pripadá 6.749 

MWh/rok t.j. 46%, na prípravu teplej vody + technologickú paru 33% t.j. 4.842 

MWh/rok, straty na zdroji, v rozvodoch a vo výmenníkových staniciach sú vo 

výške 3 172 MWh/rok t.j. 21% za všetky 3 zdroje. 

 

Tab. 3: Spotreba tepla zo zemného plynu s rozdelením na ÚK a TV pre jednotlivé 

kotolne: 

 

Rok 2012 

  dodávka tepla účinnosť 

 [MWh/rok] [%] 

zdroj 

párna kotolňa 

ÚK 5 077,74 

9 203 

76% TÚV+TP 4 125,70 

straty 2 906,35 2 906 

Rádioterapia 

ÚK 847,69 

1 211 

90% TÚV+TP 363,29 

straty 134,55 135 

Slobodáreň NOU ÚK 824,01 1 177 90% 



TÚV+TP 353,15 

straty 130,79 131 

SPOLU 

ÚK 6 749 
11 592 79% 

TÚV+TP 4 842 

straty 3 172 3 172 21% 

 

Najkritickejšia situácia je v parnej kotolni. Nižšie na obrázku je odhad rozdelenia 

energie zo ZP na ÚK, TV a straty len pre parnú kotolňu. 

 

Obr. 9: PARNÁ KOTOLŇA – spotreba tepla zo zemného plynu: 

 

ÚK

42%

TÚV+TP

34%

straty

24%

 
straty– straty na zdroji a v rozvodoch, UK– ústredné kúrenie, TÚV – teplá voda 

Pri odhade strát bol zvolený konzervatívny prístup s odhadom strát pod maximálne 

dosiahnuteľnú hodnotu skutočné straty môžu byť ešte vyššie predovšetkým v párnej 

kotolni. 

 

 Zhodnotenie stavu vykurovania 

Celkový stav parnej kotolne je v havarijnom stave. Hlavným dôvodom je zlý 

technický stav zariadení, nespĺňajúce základné podmienky súčasnej legislatívy 

o hospodárnosti prevádzky zdroja energie.  

Kotlové parné jednotky pracujú s veľmi nízkou účinnosťou a sú za hranicou svojej 

technickej a ekonomickej životnosti, čo znamená, že nezaručujú prevádzkovú 

spoľahlivosť. V samotnej kotolni chýbajú prvky merania a regulácie. Jeden kotol s 

výkonom 4 t/h je trvalo odstavený z prevádzky. Účinnosť kotlových zariadení je cca 

76%. 

 

8.6: Návrh riešenia rekonštrukcie: 

8.6.1: Parná kotolňa Národného onkologického ústavu: 

Rekonštrukcia centrálneho zdroja rieši hospodárnosť a optimalizáciu vykurovania 

inštaláciou modernej techniky a systému merania a regulácie. K podstatnému 

zníženiu spotreby paliva prispeje najmä inštalácia nových kotlov s vyššou účinnosti a 

plynových horákov s plynulou moduláciou výkonu. Rekonštrukciou centrálneho zdroja 

tepla vznikne spoľahlivý a vysoko ekonomický zdroj tepla. 



V rámci rekonštrukcie tepelného hospodárstva bude inštalovaný teplovodný zdroj, 

ktorý bude tvorený kaskádou 3 ks teplovodných kondenzačných kotlov s 

celkovým výkonom 4,5 MW. Zdrojom technologickej pary pre kuchyňu, centrálnu 

sterilizáciu a dezinfekciu bude kaskáda 2 ks strednotlakových parných kotlov s 

výkonom 2 x 2,0 t/h (2x1,4 MW).  

ZHRNUTIE: Nové riešenie zdroja tepla –  

Nízkotlakové teplovodné kondenzačné kotle a strednotlakové parné kotle 

s prehrievačom pary. 

 

P A R A M E T R E POZNÁMKA 

-palivo   zemný plyn  

TEPLOVODNÉ NÍZKOTLAKOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLE 

menovitá výstupná teplota vody: 110°C, Menovitý prevádzkový tlak: 0,05 MPa 

Prevádzková teplota: 90°/70°C, Prevádzkový tlak: 0,045 MPa (cca 4,5 bar) 

3 ks kotlov inštalované v rekonštruovanej kotolni 

  

-K1 (menovitý výkon) 1,5 MW Účinnosť:  106 % 

-K2 (menovitý výkon) 1,5 MW Účinnosť:  106 % 

-K3 (menovitý výkon) 1,5 MW Účinnosť:  106 % 

Celkový inštalovaný výkon 4,5 MW  

   

STREDNOTLAKOVÉ PARNÉ KOTLE S PREHRIEVAČOM PARY. 

Menovitý tlak pary: 1,2 MPa, Menovitá teplota pary: 230°C 

2 ks kotlov inštalované v rekonštruovanej kotolni 

Prehriata para 

-prevádzkový tlak pary   1,0 MPa (10 bar) prehriata para 

-prevádzková teplota pary   210°C  

-počet kotlov   2 ks  

-K4 (s ekonomizérom a s 

prehrievačom pary) 

  2,0  ton/hod,       (1,4 MW) Účinnosť:  95 % 

-K5 ( s ekonomizérom a s 

prehrievačom pary) 

  2,0  ton/hod,       (1,4 MW) Účinnosť:  95 % 

-Celkový dispozičný výkon    4,0  ton/hod,      (2,8 MW)  

 



Napojené objekty vykurované 

teplovodným systémom 90°/70°C 

-Monoblok, technické a pomocné zložky  

-Administratívna a prevádzková budova 

spolu s LDCH (liečebňa dlhodobo 

chorých)  

Napojenie na 

centrálnu  

kotolňu teplovodom 

-Príprava TÚV  

(v strojovni kotolne) 

-Predohrev TÚV  (?) 

-Protiprúdové ohrievače (voda-voda)  

-Vyrovnávacie zásobníkové nádrže,  

-Solárne panely a stojaté zásobníky  

 

Napojené objekty  

na dodávku TÚV 

 

-Monoblok, technické a pomocné zložky  

-Administratívna a prevádzková budova 

spolu s LDCH (liečebňa dlhodobo 

chorých) 

Napojenie na 

centrálnu  

kotolňu spolu s 

teplovodom 

Dodávka technologickej  

prehriatej pary do objektu monobloku:  

 

 

-Centrálna sterilizácia: sterilizátory, 

autoklávy, sterilizátory postelí. 

-Kuchyňa: varné parné kotle.  

-Vzduchotechnika (Klimatizácia)  

-Ohrev bazénovej vody. 

Napojenie parným 

rozvodom z kotolne 

Dodávka prehriatej pary do strojovne 

kotolne   

-Ohrev a odplyňovanie napájacej vody   

Vzduchotechnika. 

/Klimatizácia/ 

 

Bazén, ARO, šatne, urológia, patológia, 

vodoliečba, chirurgické ambulancie, 

mamografia, RTG, angiovyšetrovne, 

operačné sály 1,2,3,4; CT, transplantačné 

jednotky, prednáškové miestnosti. 

Nevyhnutná oprava 

regulácie 

teploty vzduchu 

 

Meranie a regulácia.   

Ekvitermická regulácia ÚK. Vykurovací systém 90°/70°C Strojovňa  

Regulácia výstupnej teploty TÚV Výstup 45°C – 55°C Strojovňa  

Centrálny dispečing   

 

8.6.2: Kotolňa - Slobodáreň Národného onkologického ústavu: 

Kotolňa je v dobrom stave, bola zmodernizovaná pred 16 rokmi. Rekonštrukcia 

prebehne len v modernizácií systému merania a regulácie dodávky tepla a teplej 

vody.  

ZHRNUTIE: Teplovodná nízkotlaková plynová kotolňa v objekte Ubytovne, 

Vlárska 11. 

 



PARAMETRE  POZNÁMKA 

-palivo   zemný plyn  

-prevádzkový tlak / maximálny tlak     350 kPa / 550 kPa Systém ÚK 

-prevádzková teplota ÚK   90°/70°C  

-počet kotlov   2 ks  /účinnosť cca 92%/ RAPIDO  

F300/9 

Austria//Austria/ 

-K1 menovitý výkon   338 kW Rok výroby 

1996 

-K2 menovitý výkon   338 kW Rok výroby 

1996 

-Celkový inštalovaný výkon 676 kW   /0,676 MW/                         

-Celkový dispozičný výkon 676 kW   /0,676 MW/                         

 

Vykurované teplovodným 

systémom 

90°/70°C 

-Vlastný objekt 

-Dva napojené objekty (?) 

 

Príprava TÚV  

 

-Zásobníkové ohrievače AUSTRIA 

EMAIL, 

VACUTHERM 800 l. 2 ks 

 

 

Meranie a regulácia.   

Ekvitermická regulácia systému 

ÚK. 

Vykurovací systém 90°/70°C  

Regulácia výstupnej teploty TÚV Výstup 45°C – 55°C  

Meranie tepla KAMSTRUP 3 výstupy 

Meranie TÚV KAMSTRUP 1 výstup 

Regulačný systém /nový/   

Výstup na centrálny dispečing   

 

8.6.3: Kotolňa – Rádioterapia: 

Kotolňa je v dobrom stave a nie je predmetom rekonštrukcie. Budú v nej doplnené len 

regulačné prvky na riadenie tepla a teplej vody cez centrálny dispečing. 

Tepelná bilancia napojených objektov z centrálnej kotolne Národného 
onkologického ústavu. 



(po rekonštrukcii) 

 

  Teplovodný 

systém 

Parný systém Voda 

Para 

 -Ústredné teplovodné vykurovanie 3 400   kW  90°/70°C 

 -Ohrev TÚV 500   kW  90°C 

     

 -Kuchyňa /umývačka, varné kotle/    (270   kW)     400  

kg/h                   

prehriata 

 -Dezinfekcia a sterilizácia    (340   kW)     500  

kg/h     

prehriata 

 -Vzduchotechnika    (1500   kW)  2 200  

kg/h   

prehriata 

 -Ohrev bazénovej vody    (350   kW)     520  

kg/h     

prehriata 

 -Ohrev a odplynenie napájacej vody    (270   kW)     400  

kg/h                   

prehriata 

     

 Spolu: 3 900  kW (2 730  kW)  4 020  

kg/h    

  

     

 Prípojná hodnota tepelného výkonu 

vrátane tepelných strát v rozvodoch: Q 

x 0,8 x 1,1 

3 450  kW                     

 Potrebný parný výkon vrátane 

koeficientu súčasnosti (0,8) 

 (2 200  kW)    3 220  

kg/h 

 

 

Celková bilancia centrálnej kotolne:                 5 650 kW    

Poznámka: z bilancie je vynechaná potreba pary pre práčovňu: 1 220 kg/h  (825 kW) 

 

 
 
 
 
 



Inštalovaný výkon v tepelných zdrojoch Národného onkologického ústavu: 
(po rekonštrukcii) 

 

 zdroj výkon 

I. Centrálna kotolňa  7 300  kW 

II. Teplovodná kotolňa Vlárska 11 676  kW 

III. Teplovodná kotolňa RTO 555  kW 

 Celkom: 8 531  kW 

 

Vyhlasovateľ požaduje od úspešného uchádzača prevzatie pracovníkov 

energetického hospodárstva a to spôsobom prechodu práv a povinností, do 

jeho zamestnaneckého pomeru počas trvania koncesie. 

 

Pozn.: 

Z účtovných údajov NOU v porovnaní vybraných ukazovateľov nákladových 

stredísk za obdobie od 01.2011 do 12.2012 to jest za obdobie dvoch rokov 

v priemere na jeden rok vyplývajú  náklady: 

Celkové mzdové náklady (mzdy + odvody) na 9 pracovníkov kotolne + čiastočné 

náklady na údržbových pracovníkov vzduchotechniky v priemere ročne:  145 993,1 € 

Celkové ostatné náklady na prevádzku a údržbu kotolne (revízie, zákonné 

prehliadky a zákonné poplatky, ostatný materiál, služby, odpisy štandardné, údržba 

ZPT, údržba štandardná, ostatne HTS, ostatne náklady,.... ) v priemere ročne: 99 

564,3 €. 

 

8.7: Koncepcia rekonštrukcie: 

Pri rekonštrukcií energetického hospodárstva v Národnom onkologickom ústave je 

navrhovaný postup využívajúci jediný existujúci disponibilný zdroj – potenciál 

budúcich úspor energie a nákladov na prevádzku a údržbu a nákladov na investíciu. 

Využitím tohto potenciálu, bude použitý na financovanie investičných nákladov 

opatrení, ktorými boli tieto úspory dosiahnuté. To znamená že u vyhlasovateľa 

nepríde k zvýšeniu nárokov na prevádzkové ako aj kapitálové financovanie. 

Prefinancovanie investičných nákladov do času ich splatenia z budúcich úspor bude 

zabezpečené vybraným dodávateľom. 

Predmetom zákazky je navrhnutie a realizácia opatrení na zníženie energetickej 

náročnosti a modernizácia tepelno-technických zariadení Národného onkologického 

ústavu. Metodika zadávania zákazky je charakterizovaná tým, že dodávateľ analyzuje 

stav predmetných budov a zariadení a spotrebu energie v nich, navrhne technické 

opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti a na zníženie súvisiacich 

prevádzkových nákladov predmetných budov a zariadení. Tieto opatrenia realizuje, 



dohliada na prevádzkovanie energetického systému predmetných budov a zariadení 

po realizácii opatrení a vyčísľuje dosiahnuté úspory, po realizácii opatrení a 

zabezpečí financovanie celého projektu na základe dosahovaných úspor.  

V rámci plnenia predmetu zákazky bude dodávateľom vypracovaný návrh energeticky 

úsporných opatrení. Opatrenia budú následne realizované a financované z vlastných 

finančných prostriedkov dodávateľa. Opatrenia sa budú týkať modernizácie a 

rekonštrukcie energetických a/alebo vykurovacích technologických zariadení a 

dodávky teplej úžitkovej vody a ďalších opatrení znižujúcich energetické náklady.  

Realizácia opatrení sa ukončí tým, že dodávateľ riadne odovzdá (po skončení 

koncesnej zmluvy) a verejný obstarávateľ preberie dielo, ktoré sa týmto stane 

majetkom verejného obstarávateľa. 

Cena projektu zahrňuje realizáciu úsporných opatrení (cenu diela vrátane analýzy 

spotreby energie, návrhu a projektového spracovania stavby, vykonania všetkých 

potrebných prác, spracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia), cenu za 

dlhodobé financovanie a cenu za činnosti spojené s riadením a dozorovaním 

prevádzkovania, vyhodnocovaním úspor a spracovaním dohodnutých dokumentov 

počas celej doby projektu. Doba projektu je doba potrebná na prípravu a realizáciu 

technických úsporných opatrení a ďalších 8 rokov, počas ktorých sa sledujú a 

vyhodnocujú úspory a vyhlasovateľ spláca cenu projektu.  

Cena projektu bude vyhlasovateľom hradená počas 8 rokov od ukončenia investično 

- stavebnej časti formou mesačných splátok, pričom podrobnejšie budú platobné 

podmienky upravené v návrhu Koncesnej zmluvy. 

 

8.8: Výpočet skutočných ročných úspor energie: 

Úspory budú kalkulované 1 krát ročne (a pre interné účely a operatívne riadenie 
prevádzky 1 krát mesačne počas roka) ako rozdiel spotreby v základnej perióde 
v roku 2012 a skutočne nameranej spotreby, upravenej podľa poveternostných 
podmienok, prevádzkového využívania, výroby a regulácie v priebehu jednotlivých 
Ročných periód. 

Tento výpočet sa bude vykonávať v dohodnutých základných jednotkách : 

Spotreba plynu  - [kWh] 

Zemný plyn v priestoroch objednávateľa sa spotrebováva na vykurovanie (ÚK), na 

ohrev pitnej vody (OPV) a na výrobu pary (VP). 

 

8.8.1: ZDROJ ÚDAJOV: 

(1) Údaje o skutočnej spotrebe zemného plynu (v m3) sa budú získavať odpočtom 
jednotlivých plynových meračov každý mesiac.  

(2) Prepočet na skutočnej spotreby zemného plynu (v m3) na základnú jednotku 
(kWh) sa bude realizovať na základe údajov z faktúr od dodávateľa plynu. 

(3) Údaje o spotrebe zemného plynu budú vyčíslované zvlášť pre nasledovné oblasti: 

 Para na technologické účely 

 Ohrev pitnej vody 



 Vykurovanie 

 (6) Celková ročná spotreba zemného plynu na vykurovanie bude zistená nasledovne 

  QVuk = QM – QMpr – QMopv    (kWh) 

Kde:  

QVuk - celková ročná spotreba zemného plynu na vykurovanie (kWh) 

 QM - celková nameraná ročná spotreba zemného plynu  (kWh) 

 QMpr - spotreba zemného plynu na výroby pary pre technologické účely 

v Národnom onkologickom ústave odčítaná  z merača tepla príslušného 

zariadenia a prepočítaná podľa bodu 2 tohto článku (kWh) 

QMopv - celková ročná spotreba zemného plynu na ohrev pitnej vody odčítaná z 

merača(kWh) 

(7) Údaje o poveternostných podmienkach sa budú získavať z databázy Slovenského 

hydrometeorologického ústavu a jeho najbližšej stanice k Národnému onkologickému 

ústavu. 

 

8.8.2: VÝPOČET SKUTOČNÝCH CELKOVÝCH ROČNÝCH ÚSPOR ZEMNÉHO 

PLYNU: 

 

Celkové skutočné úspory zemného plynu v príslušnom roku sa vypočítajú podľa 
nasledovného vzťahu: 

  QS = QSuk + QSopv      (kWh) 

kde QS  - Celkové skutočné úspory zemného plynu (kWh), 

 QSuk  - Skutočná úspora zemného plynu na vykurovaní (kWh), 

 QSopv  - Skutočná úspora zemného plynu na ohreve pitnej vody (kWh), 

 
 

Výpočet skutočných úspor zemného plynu na vykurovanie 
Údaj o spotrebe zemného plynu na výrobu tepla  pre vykurovanie bude upravený 

podľa poveternostných podmienok v danej roku dennostupňovou metódou. 

  D20 = d . (ti - tes)     (°D) 

kde D20  - počet dennostupňov, pri požadovanej vnútornej teplote 20°C (°D), 

 d  - počet vykurovacích dní (t.j. dní s priemernou vonkajšou teplotou t  13°C), 

 ti  - požadovaná vnútorná teplota v miestnosti (20°C)  (°C), 

 tes  - stredná vonkajšia teplota vo vykurovacom období (°C). 

 



potom celková ročná spotreba zemného plynu na vykurovanie v príslušnom roku 
bude upravená nasledovne: 

  

QAuk =  QVuk . (DB / Du)     (kWh) 

 
kde QAuk  - spotreba zemného plynu na výrobu tepla  pre vykurovanie upravená podľa 

poveternostných podmienok dennostupňovou metódou v prislúšnom roku  (kWh), 

QMuk  - celková ročná spotreba zemného plynu na vykurovanie (kWh), 

Du  -dennostupne v prislúchajúcom roku, 

DB  -dennostupne v základnej perióde (rok 2012). 

 

 Skutočná úspora zemného plynu na vykurovaní bude vypočítaná nasledovne: 
 

  QSuk = QBuk – QAuk      (kWh) 

 

kde QSuk   - skutočné ročné úspory tepla v príslušnom roku  (kWh), 

QBuk   - spotreba zemného plynu na výrobu tepla  pre vykurovanie v základnej 

perióde       (rok 2012) (kWh), 

QAuk   - spotreba zemného plynu na výrobu tepla  pre vykurovanie upravená podľa 

poveternostných podmienok dennostupňovou metódou v prislúšnom roku    (kWh) 

 

 

9. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov: 

 

Uchádzač je povinný doručiť súťažný návrh v zalepenej obálke s označením: „NOÚ – 

koncesia – rekonštrukcia kotolne - neotvárať“. 

 

Uchádzač je povinný doručiť súťažný návrh na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 

1. v termíne najneskôr 04.09.2013. do 13.00 hod. V prípade osobného doručenia je 

určeným miestom na doručenie podateľňa vyhlasovateľa. 

 

Súťažný návrh nemôže uchádzač po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do súťaže 

nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto 

súťažných  podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným 

podmienkam. 

 

Vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s účasťou 

v súťaži. 

 

 



10. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov: 

 

1) Koncepčný návrh rekonštrukcie a prevádzky kotolní – váhavosť 30 bodov 

 

2) Výška finančných úspor dosiahnutých rekonštrukciou a prevádzkovaním kotolne/1 

rok – váhavosť 40 bodov. 

 

3) Výška mesačnej splátky za cenu projektu počas obdobia trvania koncesie – 

váhavosť 30 bodov 

 

4) Spôsob hodnotenia 

Komisia na vyhodnotenie súťažných ponúk bude hodnotiť návrhy uchádzačov na 

plnenie kritérií hodnotenia ponúk tak, že, najkomplexnejšej ponuke t. j. 

koncepčnému návrhu rekonštrukcie a prevádzky kotolní pridelí najvyšší počet 

bodov a ostatným ponukám pridelí príslušný počet bodov na základe odborného 

posúdenia navrhovaného riešenia. Hodnotenie kritéria č. 2 a 3 sa vykoná 

stanovením podielu výšky finančných úspor a výšky mesačnej splátky,  

a hodnotenej ponuky a výsledok podielu sa vynásobí prideleným počtom bodov 

ku stanovenému kritériu. 

 

Uchádzač predloží pre posúdenie návrhu na plnenie kritérií vyplnené nasledovné 

tabuľky: 

 

Tab. 1: Náklady na rekonštrukciu: 

 

I. Párna kotolňa NOU -  Dodávka a montáž. 
tis. 

EUR 

36, VD MaR, elektroinštalácie  

713 Tepelné izolácie  

722 Vnútorný vodovod. Automatické úpravne vody pre teplovodnú 

časť a pre parnú časť kotolne. Potrebné rozvody. 
 

723 Vnútorný plynovod. Rekonštrukcia regulačnej stanice plynu. 

Rozvody ku kotlom. Plynoinštalácie. 
 

731 ÚK. Dodávka kotlov.  -Teplovodné kotle, 3 ks  

731 ÚK. Dodávka kotlov.  -Parné kotle, 2 ks  

7339 Montážny materiál  

732 Strojovne. Príslušenstvo kotlov. Redukčná stanica pary. 

Meranie množstva pary. Modulový ohrievač TÚV. Expanzný 

automat.  

 

733 Rozvod potrubia.  



734 Armatúry. Uzatváracie, regulačné.  

783,784 Nátery. Maľby.  

PS35 Čerpadlá.  

M24 Montáž vzduchotechnických zariadení.  

M34 Montáž energetických zariadení  

739 Ostatné činnosti. Uvedenie do prevádzky. Komplexné skúšky. 

Revízie. 
 

739VD Demontáže. /kotle, nádrže, komíny, plošiny, výmenníky, 

technológia strojovne/ 
 

61,63 Stavebné práce a úpravy. Podlahy. Omietky.   

95,97 Stavebné práce a úpravy. Dokončovacie práce. Čistenie. 

Búranie. 
 

767 Doplnkové konštrukcie. Plošiny.  

401VD Komíny. Pre všetky kotle.  

HS731 Presun hmôt.  

   

 Ostatné náklady:  

 Projektová dokumentácia  

 Kompletizačná činnosť  

 Zariadenie staveniska  

 Stavba za prevádzky  

 Inžinierska činnosť  

 Spolu: Ostatné náklady  

II. Kotolňa – Slobodáreň NOU (Vlárska 11)  

 Elektroinštalácia, MaR, merače tepla  

III. Kotolňa - Rádioterapia   

 Elektroinštalácia, MaR, merače tepla  

 

 

 

 



Tab. 2: Celkový potenciál ekonomických prínosov a energetických úspor 

pre Národný onkologický ústav: 

 

1. Zobrazenie finančných úspor  

Spoločnosť/Organizácia: NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 

NÁKLADY jednotka  náklady 
odhad rastu 

ceny 

Úspory  

(%/rok) 

Úspory  

(€/rok) 

náklady na energie   (bežné ročné) (medziročne) minimum maximum minimum maximum 

zemný plyn €/rok       

el. energia – all_kotolne €/rok       

celkom €/rok       

náklady na prevádzku a údržbu 

prevádzka a údržba €/rok       

personálne náklady €/rok       

celkom €/rok       

náklady na investíciu 

odpisy €/rok       

úroky €/rok       

poistenie €/rok       

celkom €/rok       

Celkové finančné úspory    

 

 

11. Oznámenie o úspešnosti návrhu: 

 

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí návrhu a ostatným 

uchádzačom, ktorých návrhy boli vyhodnocované, bude oznámené, že neuspeli a ich 

návrhy odmietli. 

 

 

12. Výhrada zrušenia súťaže: 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. 

O zrušení súťaže budú uchádzači, ktorí podali návrh, písomne upovedomení. 

 

 



13. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov: 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 

 

 

14. Uzavretie koncesnej zmluvy: 

 

S úspešným uchádzačom bude koncesná zmluva uzavretá najskôr 06.09.2013.  

 

 

V Bratislave dňa: 28.08.2013 

Za vyhlasovateľa:  
       MUDr. Jozef Dolinský 
       riaditeľ Národného onkologického ústavu 


