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Výzva na predkladanie ponúk 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) 

 

I.NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 

Adresa organizácie:                   Farského 9, 851 01 Bratislava 

IČO:  170 54 281 

DIČ:  2020 87 86 18 

Nie sme platiteľmi DPH                          .......................................................................................................  

Internetová adresa organizácie: http://www.farskeho.sk/ 

(ďalej len ako ,,SOŠ GaHS“) 

Kontaktná osoba:  Ing. Juraj Adamišin 

Telefón:  0905 409 466 

E-mail:  juraj.adamisin@farskeho.sk                 

 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode 

Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len ako ,,Výzva“). 

 

II.OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Názov zákazky: Dodávka a montáž klimatizačných zariadení v priestoroch 

Strednej odbornej školy GaHS, Farského 9, Bratislava 

Druh zákazky:  Tovar a služba  

Hlavné miesto plnenia:  Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, 

Farského 9, 851 01 Bratislava 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

45331220-4 Inštalovanie klimatizácie 

42512000-8 – Klimatizačné zariadenia 

 

https://www.uvostat.sk/cpvkod/5413
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45310000-3 – Elektroinštalačné práce 

 

Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie a odborná inštalácia klimatizačných zariadení 

v jednotlivých miestnostiach budovy Strednej odbornej školy GaHS, Farského 9, Bratislava, 

v rozsahu podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy, vrátane 

elektrického dopojenia týchto klimatizácií na samostatné elektrické ističe s vystavením 

revíznych správ. Klimatizačné zariadenia musia spĺňať kritérium – jedného výrobcu, záručný 

servis jednotiek po dobu min. 1 roka počas záručnej doby. Presný rozsah a 

technická špecifikácia jednotlivých klimatizačných zariadení tvoria prílohu č. 2 tejto 

Výzvy. 

 

III.KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

IV.OBHLIADKA 

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. Záujemca sa jej však môže zúčastniť, 

aby vedel dôkladne vypracovať cenovú ponuku. Obhliadku je potrebné si telefonicky odkonzultovať 

na kontaktných údajoch definovaných v bode I. tejto Výzvy.  

 

V.VARIANTNÉ RIEŠENIE 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

 

VI.CENA   

a) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

 sadzba DPH a výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH; 

b) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 

c) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto Výzvy cenu celkovú 

a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním celého predmetu zákazky. 
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VII.PREDLOŽENIE PONUKY/LEHOTA A MIESTO 

Uchádzač predloží ponuku, v súlade s bodom VIII. tejto Výzvy: 

a) elektronicky na emailovú adresu farskeho@farskeho.sk v lehote na predkladanie ponúk do 

02.08.2019 do 13:00 hod. (piatok) 

Ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku 

alebo v českom jazyku. 

 

 

VIII.OBSAH PONUKY/PODMIENKY ÚČASTI  

Uchádzač predloží: 

a) vyplnený ,,Návrh na plnenie súťažných kritérií“ v zmysle Prílohy č. 1 tejto Výzvy, v súlade 

s opisom a požiadavkami uvedenými v opise predmetu zákazky a v súlade s technickými 

požiadavkami uvedenými v prílohe č. 2 tejto Výzvy. 

b) Doklad o oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky (Inštalácia a opravy 

chladiarenských zariadení, Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických 

zariadení – elektrických) – Výpis z OR/Živnostenský List alebo ekvivalent – postačí 

fotokópia.  

c) Doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými 

plynmi podľa zákonov č. 286/2009 Z.z. § 6(3), č. 321/2012 Z.z. § 5(1) a, c, d, e udelený 

právnickej, alebo fyzickej osobe. 

 

IX.ZMLUVA/OBJEDNÁVKA 

Verejný obstarávateľ vystaví objednávku. 

 

X.MIESTO, TERMÍN A PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY/OBJEDNÁVKY 

a) Miesto plnenia: Farského 9, Bratislava 85101 

b) Termín plnenia: od doručenia objednávky priebežne podľa rozsahu predmetu zákazky, najneskôr 

do 4.9.2019. 

 

XI.KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 

Najnižšia cena v EUR bez DPH s dodržaním presnej technickej špecifikácie a kritérií uvedených 

v prílohe č.2 tejto výzvy. 

 

 

mailto:juraj.adamisin@farskeho.sk
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- Pravidlá na uplatnenie kritéria/kritérií:  

a) Za úspešnú ponuku bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky 

v EUR bez DPH v súlade s technickou špecifikáciou a kritériami uvedenými v prílohe č.2 tejto Výzvy. 

 

b) Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 

obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah/ktorému 

verejný obstarávateľ zašle objednávku, najneskôr do 9.8.2019. 

 

c) Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk s 

informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade 

neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a 

doručením ponuky. 

 

XII.PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky ako priemer cien predložených 

cenových ponúk bez DPH v rámci prieskumu trhu, vo výške:  30 000 EUR bez DPH 

 

XIII.ZRUŠENIE ZÁKAZKY A ĎALŠIE DOJEDNANIA 

a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo 

neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade zmeny okolností, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie, ako aj v prípade, ak cena úspešného uchádzača prevýši 

predpokladanú hodnotu zákazky, alebo ak nebola v uvedenej lehote na podanie ponuky, 

predložená žiadna ponuka, alebo ak žiadny z uchádzačov nesplnili podmienky uvedené vo 

Výzve. 

 

b) Obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí 

za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť, resp. od nej 

odstúpi. 

 

c) Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné podať námietky. 
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XIV.DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY 

Dátum vyhotovenia: 26.7.2019 

Vypracoval: Ing. Juraj Adamišin 

 

Prílohy:  

Príloha 1 - Návrh na plnenie súťažných kritérií 

Príloha 2  - Technická špecifikácia  
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Príloha č. 1:  

 

NÁVRH NA PLNENIE SÚŤAŽNÝCH KRITÉRIÍ 

Predmet zákazky: 

Dodávka a montáž klimatizačných zariadení v priestoroch Strednej odbornej školy v GaHS, 

Farského 9, Bratislava 

Verejný obstarávateľ: 

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava, 

IČO: 170 54 281 

 

Predmet zákazky 

 

Merná 

jednotka 

Celková cena bez DPH 

Dodávka a montáž klimatizačných zariadení v 

priestoroch Strednej odbornej školy v GaHS, 

Farského 9, Bratislava podľa technickej špecifikácie 

dielo  

Celková cena spolu za celý predmet zákazky v EUR bez 

DPH:  

Suma DPH:  

Celková cena spolu za celý predmet zákazky v EUR s DPH:  

 

Ponuku predkladá (názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutár, kontakt -email a tel.):  

Označenie výrobcu a model klimatizačných jednotiek:  

2 ks – nerezová 7 kW podstropná jednotka: 

1 ks – 2.5 kW nástenná monosplitová jednotka: 

10 ks – 5 kW nástenná monosplitová jednotka:  

4 ks -  3.5 kW nástenná monosplitová jednotka: 

 

 

 

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

              Dátum, miesto a podpis 
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Príloha č. 2:  

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

 

Inštalácia/odborná montáž klimatizačného zariadenia v 17. miestnostiach/priestoroch 

Strednej odbornej školy v GaHS, Farského 9, Bratislava, na prízemí a 1. podlaží 

budovy, vrátane elektrického pripojenia klimatizačných zariadení na samostatný istič 

16C. Klimatizačné zariadenia musia spĺňať kritérium - jedného výrobcu. 

 

Prízemie (5 miestností) : 

 

-  miestnosť 111: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do učebne/cvičebňa, vonkajšej 

jednotky na strechu budovy (monosplit)  – na gumové podstavce, vedenie Cu potrubia v dĺžke 

15 bm v montážnej lište o dĺžke 10 bm, 16 bm  komunikačného kábla, 10 bm odvod 

kondenzu, 1 komplet montážny a spojovací materiál, elektrické pripojenie na samostatný istič 

16C (1ks istič 16C), prívodový kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. 

lište v dĺžke max. 15 bm, revízna správa, 1 kpl montážny elektrikársky materiál. Klimatizačné 

zariadene s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 5.0/5.4 kW, v energetickej triede 

v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť vonkajšej jednotky: 50 

db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 45 db. 

 

- miestnosť 118: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do kabinetu, vonkajšej jednotky 

na strechu budovy (monosplit) – na gumové podstavce, vedenie Cu potrubia v dĺžke 15 bm v 

montážnej lište o dĺžke 10 bm, 16 bm  komunikačného kábla, 4 bm odvod kondenzu, 1 

komplet montážny a spojovací materiál, elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks 

istič 16C), prívodový kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište 

v dĺžke max. 15 bm, revízna správa, 1 kpl montážny elektrikársky materiál. .Klimatizačné 

zariadene s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 2.5/3.15 kW , v energetickej triede 

v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť vonkajšej jednotky: 50 

db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 43 db. 
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- miestnosť 127: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do učebne, vonkajšej jednotky 

na strechu budovy (monosplit) – na gumové podstavce, vedenie Cu potrubia v dĺžke 15 bm v 

montážnej lište o dĺžke 10 bm, 16 bm  komunikačného kábla, 4 bm odvod kondenzu, 1 

komplet montážny a spojovací materiál, elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks 

istič 16C), prívodový kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište 

v dĺžke max. 15 bm, revízna správa, 1 kpl montážny elektrikársky materiál. Klimatizačné 

zariadene s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 5.0/5.4 kW, v energetickej triede 

v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť vonkajšej jednotky: 50 

db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 45 db. 

 

  - miestnosť 112: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do kuchyne/učebňa, vonkajšej 

jednotky na strechu budovy (monosplit – podstropná nerezová jednotka)  – na gumové 

podstavce, vedenie Cu potrubia v dĺžke 20 bm v montážnej lište o dĺžke 15 bm, 21 bm  

komunikačného kábla, 10 bm odvod kondenzu, 1 komplet montážny a spojovací materiál, 

elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks istič 16C), prívodový kábel 3x2,5mm 

CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište v dĺžke max. 15 bm, revízna správa, 1 kpl 

montážny elektrikársky materiál. Klimatizačné zariadene s chladiacim/vykurovacím výkonom 

min.: 7.0/7.5 kW, chladivo: R-32/R410, v energetickej triede min. A/A, wifi ready, 

prevedenie - nerezová podstropná jednotka vhodná pre kuchynské/hotelové zariadenia, 

funkcia zimnej regulácie – chladenie pri nízkej teplote. 

 

- miestnosť 126: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do kuchyne/učebňa, vonkajšej 

jednotky na strechu budovy (monosplit – podstropná nerezová jednotka) – na gumové 

podstavce, vedenie Cu potrubia v dĺžke 20 bm v montážnej lište o dĺžke 15 bm, 21 bm  

komunikačného kábla, 5 bm odvod kondenzu, 1 komplet montážny a spojovací materiál, 

elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks istič 16C), prívodový kábel 3x2,5mm 

CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište v dĺžke max. 15 bm, revízna správa, 1 kpl 

montážny elektrikársky materiál. Klimatizačné zariadene s chladiacim/vykurovacím výkonom 

min.: 7.0/7.5 kW, chladivo: R-32/R410, v energetickej triede min. A+/A, wifi ready, 

prevedenie - nerezová podstropná jednotka vhodná pre kuchynské/hotelové zariadenia, 

funkcia zimnej regulácie – chladenie pri nízkej teplote. 
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1. poschodie (12 miestností): 

 

- miestnosť 210: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do učebne, vonkajšej jednotky 

do nádvoria (monosplit)  – na konzolu, vedenie Cu potrubia v dĺžke 15 bm v montážnej lište 

o dĺžke 10 bm, 16 bm  komunikačného kábla, 15 bm odvod kondenzu, 1 komplet montážny 

a spojovací materiál, elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks istič 16C), prívodový 

kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište v dĺžke max. 15 bm, 

revízna správa, 1 kpl montážny elektrikársky materiál. Klimatizačné zariadene 

s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 5.0/5.4 kW, v energetickej triede 

v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť vonkajšej jednotky: 50 

db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 45 db. 

 

- miestnosť 208: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do učebne, vonkajšej jednotky 

do nádvoria (monosplit)  – na konzolu, vedenie Cu potrubia v dĺžke 10 bm v montážnej lište 

o dĺžke 10 bm, 11 bm  komunikačného kábla, 10 bm odvod kondenzu, 1 komplet montážny 

a spojovací materiál, elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks istič 16C), prívodový 

kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište v dĺžke max. 15 bm, 

revízna správa, 1 kpl montážny elektrikársky materiál. Klimatizačné zariadene 

s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 5.0/5.4 kW, v energetickej triede 

v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť vonkajšej jednotky: 50 

db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 45 db. 

 

- miestnosť č. 221 - zborovňa: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do zborovne, 

vonkajšej jednotky na strechu budovy (monosplit)  – na gumené podstavce, vedenie Cu 

potrubia v dĺžke 10 bm v montážnej lište o dĺžke 8 bm, 11 bm  komunikačného kábla, 10 bm 

odvod kondenzu, 1 komplet montážny a spojovací materiál, elektrické pripojenie na 

samostatný istič 16C (1ks istič 16C), prívodový kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, 

vedené v elektr. lište v dĺžke max. 15 bm, revízna správa, 1 kpl montážny elektrikársky 

materiál. Klimatizačné zariadene s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 5.0/5.4 kW,  
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v energetickej triede v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť 

vonkajšej jednotky: 50 db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 45 db. 

 

- miestnosť č. 203: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do učebne, vonkajšej jednotky 

na strechu budovy (monosplit)  – na gumené podstavce, vedenie Cu potrubia v dĺžke 8 bm v 

montážnej lište o dĺžke 8 bm, 9 bm  komunikačného kábla, 5 bm odvod kondenzu, 1 komplet 

montážny a spojovací materiál, elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks istič 16C), 

prívodový kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište v dĺžke max. 15 

bm, revízna správa, 1 kpl montážny elektrikársky materiál.  Klimatizačné zariadene 

s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 5.0/5.4 kW, v energetickej triede 

v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť vonkajšej jednotky: 50 

db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 45 db. 

 

- miestnosť č. 202: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do učebne, vonkajšej jednotky 

na strechu budovy (monosplit)  – na gumené podstavce, vedenie Cu potrubia v dĺžke 8 bm v 

montážnej lište o dĺžke 8 bm, 9 bm  komunikačného kábla, 5 bm odvod kondenzu, 1 komplet 

montážny a spojovací materiál, elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks istič 16C), 

prívodový kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište v dĺžke max. 15 

bm, revízna správa, 1 kpl montážny elektrikársky materiál.  Klimatizačné zariadene 

s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 5.0/5.4 kW, v energetickej triede 

v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť vonkajšej jednotky: 50 

db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 45 db. 

 

- miestnosť č. 205: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do učebne, vonkajšej jednotky 

na strechu budovy (monosplit)  – na gumené podstavce, vedenie Cu potrubia v dĺžke 8 bm v 

montážnej lište o dĺžke 8 bm, 9 bm  komunikačného kábla, 5 bm odvod kondenzu, 1 komplet 

montážny a spojovací materiál, elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks istič 16C), 

prívodový kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište v dĺžke max. 15 

bm, 1 kpl montážny elektrikársky materiál, revízna správa. Klimatizačné zariadene 

s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 5.0/5.4 kW, v energetickej triede  
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v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť vonkajšej jednotky: 50 

db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 45 db. 

 

- miestnosť č. 215: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do učebne, vonkajšej jednotky 

na strechu budovy (monosplit)  – na gumené podstavce, vedenie Cu potrubia v dĺžke 8 bm v 

montážnej lište o dĺžke 8 bm, 9 bm  komunikačného kábla, 5 bm odvod kondenzu, 1 komplet 

montážny a spojovací materiál, elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks istič 16C), 

prívodový kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište v dĺžke max. 15 

bm, 1 kpl montážny elektrikársky materiál, revízna správa. Klimatizačné zariadene 

s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 5.0/5.4 kW, v energetickej triede 

v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť vonkajšej jednotky: 50 

db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 45 db. 

 

- miestnosť č. 216: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do učebne, vonkajšej jednotky 

na strechu budovy (monosplit)  – na gumené podstavce, vedenie Cu potrubia v dĺžke 8 bm v 

montážnej lište o dĺžke 8 bm, 9 bm  komunikačného kábla, 5 bm odvod kondenzu, 1 komplet 

montážny a spojovací materiál, elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks istič 16C), 

prívodový kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište v dĺžke max. 15 

bm, revízna správa, 1 kpl montážny elektrikársky materiál. Klimatizačné zariadene 

s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 5.0/5.4 kW, v energetickej triede 

v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť vonkajšej jednotky: 50 

db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 45 db. 

 

- miestnosť č. 218: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do učebne, vonkajšej jednotky 

na strechu budovy (monosplit)  – na gumené podstavce, vedenie Cu potrubia v dĺžke 10 bm v 

montážnej lište o dĺžke 8 bm, 11 bm  komunikačného kábla, 5 bm odvod kondenzu, 1 komplet 

montážny a spojovací materiál, elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks istič 16C), 

prívodový kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište v dĺžke max. 15 

bm, 1 kpl montážny elektrikársky materiál, revízna správa. Klimatizačné zariadene 

s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 3.4/3.6 kW, v energetickej triede  
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v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť vonkajšej jednotky: 51 

db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 46 db. 

 

 

- miestnosť č. 212: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do učebne, vonkajšej jednotky 

na strechu budovy (monosplit)  – na gumené podstavce, vedenie Cu potrubia v dĺžke 10 bm v 

montážnej lište o dĺžke 8 bm, 11 bm  komunikačného kábla, 5 bm odvod kondenzu, 1 komplet 

montážny a spojovací materiál, elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks istič 16C), 

prívodový kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište v dĺžke max. 15 

bm, 1 kpl montážny elektrikársky materiál, revízna správa. Klimatizačné zariadene 

s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 3.4/3.6 kW, v energetickej triede 

v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť vonkajšej jednotky: 51 

db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 46 db. 

 

- miestnosť č. 229: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do učebne, vonkajšej jednotky 

na strechu budovy (monosplit)  – na gumené podstavce, vedenie Cu potrubia v dĺžke 8 bm v 

montážnej lište o dĺžke 6 bm, 9 bm  komunikačného kábla, 5 bm odvod kondenzu, 1 komplet 

montážny a spojovací materiál, elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks istič 16C), 

prívodový kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište v dĺžke max. 15 

bm, 1 kpl montážny elektrikársky materiál, revízna správa. Klimatizačné zariadene 

s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 3.4/3.6 kW, v energetickej triede 

v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť vonkajšej jednotky: 51 

db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 46 db. 

 

- miestnosť č. 228: inštalácia vnútornej klimatizačnej jednotky do učebne, vonkajšej jednotky 

na strechu budovy (monosplit)  – na gumené podstavce, vedenie Cu potrubia v dĺžke 8 bm v 

montážnej lište o dĺžke 6 bm, 9 bm  komunikačného kábla, 5 bm odvod kondenzu, 1 komplet 

montážny a spojovací materiál, elektrické pripojenie na samostatný istič 16C (1ks istič 16C), 

prívodový kábel 3x2,5mm CYKY v dĺžke max. 35 bm, vedené v elektr. lište v dĺžke max. 15 

bm, 1 kpl montážny elektrikársky materiál, revízna správa. Klimatizačné zariadene 

s chladiacim/vykurovacím výkonom min.: 3.4/3.6 kW, v energetickej triede  
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v chladení/kúrení: A++/A+, chladivo: R-32, wifi ready, max. hlučnosť vonkajšej jednotky: 51 

db, max. hlučnosť vnútornej jednotky: 46 db. 

 

 


