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Spis č.: 14-A2-2020                                   Správa mestskej zelene v Košiciach 

                                            Rastislavova 79, 040 01 Košice 

 

Výzva na predkladanie ponúk  

 

pre zákazku s nízkou hodnotou v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 Zákona                

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej ZVO) a platnej vnútropodnikovej Smernice č. 02/2019 o verejnom obstarávaní. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia  

IČO: 17078202  

IČ DPH: SK 2021157556  

Štatutárny orgán: Ing. Marta Popríková – riaditeľka 

Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi v predmete zákazky:  

Mgr. Petra Macejková – e-mail: macejkova@smsz.sk , tel. : 055/7263 408 

Ing. Ľudmila Luxová – sam. odb. ref. pre VO, e-mail: luxova@smsz.sk, tel.: 055/7263 409 

JUDr. Katarína Ondášová – vedúca PaPÚ, e- mail: ondasova@smsz.sk,  tel.: 055/7263 410 

S í d l o  

Obec (mesto): Košice  

PSČ: 040 01  

Ulica: Rastislavova č. 79  

Telefón: 055/7263 403  

Elektronická pošta: smsz@smsz.sk   

Internetová adresa: www.smsz.sk   

  

2. Názov predmetu zákazky:  

„Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov“  

Zákazka je na:  poskytnutie služby 

 

3. Opis predmetu zákazky:   

Predmetom zákazky je vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov, ktoré sú 

v správe Správy mestskej zelene v Košiciach. 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe  č. 4 výzvy na predkladanie ponúk. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 275,00 € bez DPH 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu v súlade s § 6 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní 

 

Spoločný slovník obstarávania:  

71314300-5 - Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie 

 

5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  

Zabezpečenie účelového energetického auditu pre súbory objektov, ktoré sú v správe Správy mestskej 

zelene v Košiciach. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č. 4 výzvy na predkladanie 

ponúk. 

 

6. Základné zmluvné podmienky:  

- Miesto plnenia predmetu zákazky: špecifikácia súboru objektov sa nachádza v Prílohe č. 4 Výzvy 

- Termín na vykonanie zákazky: do 150 dní odo dňa  účinnosti zmluvy o vykonaní účelového 

energetického auditu. 

mailto:macejkova@smsz.sk
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- Splatnosť faktúr: Do 30 dní od jej doručenia 

- Zmluvné podmienky – príloha č. 3 tejto Výzvy. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo spresniť podmienky zmluvy s úspešným uchádzačom. 

- Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo  zdrojov EÚ z prostriedkov EŠIF – Operačný program 

Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu Rozvoj energetických služieb na regionálnej 

a miestnej úrovni – územie mesta Košice vo výške 95 % a spolufinancovania z vlastných zdrojov vo 

výške 5 %.  

- Fakturácia sa uskutoční po prevzatí vypracovaného účelového energetického auditu verejným 

obstarávateľom. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.  

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v prípade, že nemá všetky náležitosti 

daňového dokladu, alebo nebude po vecnej alebo formálnej stránke správne vyhotovená. Nová 

lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyhotoveného daňového dokladu 

objednávateľovi. 

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky:    Do 10.11. 2020 do 09:00 hod. 

 

8. Cena a spôsob určenia ceny:  

 Cena bude uvedená v € bez DPH aj s DPH 

 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Cena 

uvedená v ponuke uchádzača bude stanovená ako pevná  v € s DPH. 

 Cena súvisiaca s dodaním predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR  č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR  č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú cenu uvedie v zložení: 
 Navrhovaná cena bez DPH 
 DPH v zmysle platných právnych predpisov 
 Cena celkom vrátane DPH 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, DPH nebude v ponuke uvádzať. Súčasne na túto skutočnosť 
v ponuke upozorní. 
 
9. Predkladanie dokladov a ponuky:  

Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom                            

na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. 

- Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou vyplnenia registračného 

formulára a následným prihlásením. 

- Uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie 

predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde                   

v záložke „Ponuky“. 

- V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované 

naskenované doklady (odporúčaný formát je .pdf) tak, ako je uvedené v bode 13. tejto Výzvy                             

a vyplnenie celkovej ceny za predmet zákazky, uvedenej v elektronickom formulári. Doklady 

musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne. 

Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. 

Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku. Ak je jej súčasťou doklad alebo 

dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom                      

do slovenčiny; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ponuka musí byť 

predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe. 

 

10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Pod cenou sa rozumie celková cena za predmet 

zákazky v EUR s DPH. 
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 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu celkovú cenu za 

predmet zákazky v EUR s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa stanoveného kritéria, 

t. j. na druhom mieste sa umiestni uchádzač s druhou najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky, 

na treťom mieste sa umiestni uchádzač s treťou najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky atď. 

 

11. Vyhodnotenie ponúk:  

Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí,  

z hľadiska uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk. 

 V prípade, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie požiadaviek 

uvedených v tejto Výzve, verejný obstarávateľ elektronicky požiada uchádzača, ktorý sa umiestnil na 

prvom mieste v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“ o vysvetlenie 

predložených dokladov. Vysvetlenie uchádzač doručí elektronicky v systéme JOSEPHINE 

prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“. 

 V prípade, ak ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste nebude spĺňať požiadavky 

verejného obstarávateľa, pristúpi k vyhodnoteniu ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí 

na nasledujúcom mieste. 

 Uchádzačom, ktorí nesplnia požiadavky na predmet zákazky zašle verejný obstarávateľ správu s 

názvom „Oznámenie o neúspešnosti“, ktorú elektronicky doručí v systéme JOSEPHINE 

prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“. O doručení správy bude uchádzač informovaný aj 

prostredníctvom notifikačného e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii. 

 

12. Výsledok cenovej ponuky:  Zmluva o vykonaní účelového energetického auditu 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o vykonaní účelového energetického auditu. 

Záväzný návrh zmluvy je prílohou č. 3 tejto Výzvy. 

 Verejný obstarávateľ určuje svoje obchodné podmienky predmetu zákazky v zmluve, ktorá bude 

uzavretá s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo spresniť podmienky 

zmluvy s úspešným uchádzačom. Uchádzač predložením ponuky vyjadruje súhlas so zmluvnými 

podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v prílohe č. 3 tejto Výzvy. 

 

13. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa: 

- § 32 ods. 1 písm. e) ZVO – t. j. uchádzač je oprávnený poskytovať službu, zodpovedajúcu predmetu 

zákazky . Pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač 

nepredkladá doklad o oprávnení poskytovať službu (napríklad výpis z Obchodného registra / 

Živnostenského registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému 

verejnej správy.  

 Uvedené platí  pre subjekty taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z.z. o registri 

právnických osôb, podnikateľov a orgány verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

     V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie 

podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z Obchodného registra alebo 

Živnostenského registra). 

     Ak uchádzač nesplnil požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude vyzvaný 

na vysvetlenie alebo doplnenie dokladov. 

- § 32 ods. 1 písm. f) ZVO t. j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje 

predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo 

osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte .pdf (Príloha č. 2 Výzvy). 
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-   U uchádzača nesmie byť dôvod vylúčenia pre konflikt záujmov podľa § 40 ods. 6 pís. f) zákona  

o verejnom obstarávaní. 

 

Ponuka musí obsahovať:  

-  Cenovú ponuku (Príloha č. 1 Výzvy). 

- Čestné vyhlásenie § 32 ods. 1 písm. f) a § 40 ods. 6 písm. f) ZVO, vložený do systému JOSEPHINE 

(Príloha č. 2 Výzvy) vo formáte .pdf. Tento dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

- Zmluvu (Príloha č. 3 Výzvy), vyplnenú a podpísanú uchádzačom, jeho štatutárnym zástupcom resp. 

ním splnomocnenou osobou. Uchádzač je povinný k návrhu zmluvy predložiť aj zoznam 

subdodávateľov (ak sú potrební pri plnení zmluvy) a poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti 

za škodu alebo originál potvrdenia s uvedením podstatných náležitostí poistnej zmluvy 

pokrývajúcej riziko realizácie zmluvy, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu zmluvy. 

- Kópiu dokladu odborne spôsobilej osoby (ďalej len OSO). OSO musí spĺňať podmienky podľa § 12 

ods. 1 alebo § 13 ods. 3 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude 

požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. V prípade, že uchádzač ani 

v dodatočnej lehote nedoplní náležitosti ponuky, jeho ponuka bude vylúčená a ako úspešný bude 

vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako 2. v poradí. 

 
14.  Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy:  

Verejný obstarávateľ zašle bezodkladne po vyhodnotení ponúk z hľadiska plnenia kritérií 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.                 

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom oznámi, že ich 

ponuky neprijíma. Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia výzvy na podpis zmluvy doručí  2x podpísanú Zmluvu vrátane príloh na adresu verejného 

obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy.  

Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača nebude v súlade s výzvou a jej prílohami alebo jeho 

ponukou, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na odstránenie nedostatkov. Ak úspešný uchádzač 

neodstráni nedostatky v stanovenom termíne, bude to považované za odstúpenie od jeho ponuky. 

V takom prípade bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou 

ponukou obdobným spôsobom. 

 Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne platnosť dňom  jej podpisu 

oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení v súlade  s ust. § 47a zákona  č. 40 /1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  v 

znení neskorších predpisov. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky 

nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú vyššie, ako je suma finančných prostriedkov 

určených na túto zákazku. 

 
15.  Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:  

Áno – Operačný program Kvalita životného prostredia 

 Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 

 Názov projektu: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – územie 

mesta Košice 

 Kód žiadosti: NFP310040AHK2 

 
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
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Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať  v súlade 

so ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie je 

možné v zmysle § 170 ods. 7 písm. b) ZVO podať námietky. 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný 

obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky. 

- Uchádzač doklad o konflikte záujmu nepredkladá. V prípade vylúčenia uchádzača dôkazné   

bremeno je na verejnom obstarávateľovi. 

-  Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 
-  Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná. 
- Zhotoviteľ ponuky je povinný dodať „Vypracovanie účelového energetického auditu“  v listinnej 

forme v šiestich (6) rovnopisoch, pričom ku každému rovnopisu  priloží aj digitálnu verziu (na CD, 
resp. DVD nosiči) vo formáte *pdf. 

- Otázky k predmetu zákazky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr  24 hodín pred 

termínom na predkladanie ponúk e-mailom v systéme Josephine. 

- Verejný obstarávateľ odporúča obhliadka predmetu zákazky. O obhliadku uchádzač požiada 

prostredníctvom systému na elektronickú komunikáciu – JOSEPHINE najneskôr do 30.10.2020 do 

10:00 hod.  

- Pri obhliadke nie je možné vydávať vyjadrenia k verejnému obstarávaniu a predmetu zákazky. Ak 

po obhliadke bude mať uchádzač otázky, tie je potrebné uplatniť prostredníctvom systému na 

elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní. 

 

Kontaktná osoba za verejného obstarávateľa:  

Mgr. Petra Macejková – e-mail: macejkova@smsz.sk , tel. : 055/7263 408 

 

Zrušenie použitého postup zadávania zákazky.  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

a)   nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám verejného   

obstarávateľa,  

c)  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,  

d)  jej zrušenie nariadil úrad, 

e)  verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak 

nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa                            

alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné. 

f)  ak bude cena za predmet zákazky vyššia ako nami predpokladaná hodnota zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ môže požiadať úspešného uchádzača o predloženie: 
-  Originálu alebo overenej kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, 

alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá 

uchádzač ponuku, prípadne  ďalších požadovaných dokladov podľa oznámenia, ak boli 

predložené iba skenované kópie. Predkladá sa originál dokladu, alebo úradne overená kópia 

takéhoto originálu, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu podpísania Zmluvy 

o vykonaní účelového energetického auditu. 

 

                                  Schválil:                        Ing. Marta Popríková  

                                                                                                                         riaditeľka 

Prílohy:   Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

   Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie 

   Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o vykonaní účelového energetického auditu 

   Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky 

mailto:macejkova@smsz.sk
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Príloha č. 1 - Ponuka uchádzača                                                                 Spis číslo.:  14-A2-2020 

 

PONUKA UCHÁDZAČA 

Pre verejného obstarávateľa: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice 

Na základe verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 - prieskum trhu 

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

obstarávateľ plánuje zadať zákazku s názvom:  „Vypracovanie účelového energetického auditu“ 

Uchádzač 

Názov uchádzača:  

 

 

 

Kontaktná osoba pre ponuku: 

Sídlo uchádzača: 

 

 

Tel.: 

Štatutárny orgán uchádzača: 

 

 

e-mail: 

Návrh na plnenie kritérií 

Kritérium :  Cena bez DPH 
Sadzba DPH v zmysle 

platnej legislatívy 
Cena s DPH 

Celková konečná 

cena v EUR 
   

Slovné vyjadrenie ceny bez DPH: 
Slovné vyjadrenie ceny s DPH: 
 

Poznámky: 

                             Som platca DPH                                           Nie som platca DPH1) 

Špecifikácia ponúkaného predmetu zákazky: 

Ak je požadovaná - uchádzač prikladá prílohu č. .....1) 

 
Týmto prehlasujem, 
- že súhlasím s podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa uvedených vo  Výzve na 
predloženie ponuky a v plnej miere s nimi súhlasím, 
-   že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 
 

 

V ....................................., dňa ......................                                      podpis ............. .......................................     
 1) Nehodiace sa preškrtnúť 
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Príloha č. 2 

Čestné vyhlásenie 

podľa § 32 ods. 1 písm. f)  a § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), o splnení podmienky účasti pri zákazke 

s nízkou hodnotou. 

 

 

Názov zákazky: 

 „Vypracovanie účelového energetického auditu“ 

 

Uchádzač:   

 

Obchodné meno: ...................................................................... 

 

Sídlo podnikania: ..................................................................... 

 

IČO: ............................................................................................ 

 

(Ak ponuku predkladá skupina vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi spoločne, je 
potrebné uviesť  všetkých členov skupiny a ich identifikačné údaje) 

 

Týmto vyhlasujeme, že nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu a nie je dôvod vylúčenia pre konflikt záujmov. 

Všetky doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

Sme dôkladne oboznámení s cely ́m obsahom výzvy na predloženie cenovej ponuky, 
vrátane všetkých jej pri ́loh a s ich obsahom bezvýhradne súhlasíme. 

Sme si je vedomí toho, že pokiaľ by nami uvedené informácie neboli pravdivé alebo 
závažným spôsobom boli zamlčané, budeme čeliť všetkým z toho vyplývajúcim 
právnym následkom. 

 

 
V........................dňa ..........................                                Podpis: ............................................  

                                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača)     
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Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o vykonaní účelového energetického auditu 
 

Zmluva o vykonaní účelového energetického auditu 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Správa mestskej zelene v Košiciach 
Sídlo:   Rastislavova 79, 040 01 Košice  
IČO:   17078202  
DIČ:   2021157556 
IČ DPH:  SK 2021157556 
štatutárny orgán:  Ing. Marta Popríková, riaditeľka     
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.  
IBAN:   SK59 5600 0000 0004 4386 2005  
Osoba oprávnená konať:  
- vo veciach zmluvných: Ing. Marta Popríková, riaditeľka  

- vo veciach technických: Mgr. Petra Macejková; tel.: 055/7263 408, email: 
macejkova@smsz.sk    
 
 
a  
Poskytovateľ:  ............................................  
Sídlo:   ..............................................     
IČO:   ..............................................  
DIČ:   ..............................................  
IČ DPH:  .............................................. 
Zapísaná:  .............................................. 
v zložke č.  ..............................................   
Štatutárny orgán: .............................................. 
Bankové spojenie: ..............................................  
IBAN:   ..............................................  
Osoba oprávnená konať:  
- vo veciach zmluvných: .......................; tel.: .................., email: .................... 

- vo veciach technických: .......................; tel.: .................., email: .................... 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“)  
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)  
 
 

PREAMBULA 
 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok postupu verejného obstarávania podľa zákona           
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o VO ").  
Predmet zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy bude objednávateľ spolufinancovať z 
finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Kvalita Životného prostredia 2014-2020. V rámci 53. Výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC441-
2019-53 Objednávateľ predložil žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s 

mailto:macejkova@smsz.sk
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názvom „Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni - územie mesta 

Košice“ (kód ITMS 2014+: NFP310040AHK2), ktorá mu bola schválená.  

 
Článok 2 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa „Vypracovať účelový energetický audit 

pre súbor objektov“ – Prevádzková budova Správa verejného cintorína, Rastislavova 83/B, 
040 01 Košice, Areál DMS – AB 2 /administratíva/, Rastislavova 79, 040 01 Košice, Areál 

DMS – AB 3 /oprava mechanizácie/, Rastislavova 79, 040 01 Košice, Prevádzková budova 
Záhrada Bernátovce, Bernátovce 779, 044 13 Valaliky - Bernátovce, Prevádzková budova 

Krematória, Zelený Dvor 2702/1, 040 13 Sídlisko Ťahanovce, pre Objednávateľa v rozsahu a 
za podmienok podľa prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky tejto zmluvy a záväzok 
Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včas vykonaný predmet plnenia 
zmluvnú cenu podľa článku 3 tejto zmluvy.   
 

Článok 3 
Odmena, platobné a preberacie podmienky 

 
3.1 Odmena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je vyjadrená v 
EUR. Zmluvné strany berú na vedomie, že výška Odmeny je dohodnutá nasledovne:  
 

  ............................... ,- Eur bez DPH 
  ............................... ,- Eur daň z pridanej hodnoty 

............................... ,- Eur s DPH (slovom ..............................vrátane dane 
z pridanej hodnoty (ďalej len „celková cena“) 

 
3.2 Odmena bude Poskytovateľovi uhradená bezhotovostným prevodom na bankový účet 

Poskytovateľa, a to na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom a doručenej 
Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ môže vystaviť faktúru po 
vykonaní a písomnom odovzdaní/prevzatí predmetu plnenia. Za Objednávateľa je tento 
preberací protokol oprávnená podpísať osoba zodpovedná vo veciach technických. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu výstupu a 
fakturovanú sumu. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry 
Objednávateľovi. Pred odoslaním faktúry zašle Poskytovateľ jej návrh elektronickou 
poštou Objednávateľovi na e-mailovú adresu osoby zodpovednej vo veciach technických 
uvedenej v článku 1 zmluvy, a to za účelom odstránenia prípadných formálnych a 
vecných nedostatkov, ktoré by mohli brániť čerpaniu finančných prostriedkov v zmysle 
preambuly tejto zmluvy. Objednávateľ následne bezodkladne zašle Poskytovateľovi 
elektronickou poštou na e-mailovú adresu osoby zodpovednej vo veciach technických 
uvedenej v článku 1 zmluvy súhlas s návrhom faktúry alebo pripomienky k nemu; 
Poskytovateľ sa zaväzuje akceptovať vecné a formálne pripomienky Objednávateľa a 
návrh faktúry v tomto smere podľa pripomienok upraviť. 

  
3.3 Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj 

z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov 
z omeškania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej časti ceny za dielo 
vyúčtovanej tou - ktorou faktúrou až do zaplatenia takejto jednotlivej časti ceny za dielo, 
ak objednávateľ jednotlivú časť ceny za dielo zaplatí Zhotoviteľovi v lehote do troch (3) 
pracovných dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov 
na bankový účet objednávateľa. 
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3.4 V texte faktúry je Poskytovateľ povinný uviesť informáciu, že: „Fakturovaná služba sa 

realizovala v rámci implementácie projektu: „Rozvoj energetických služieb na regionálnej 
a miestnej úrovni - územie mesta Košice“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Kvalita 
životného prostredia na obdobie 2014 - 2020 a kód projektu v ITMS2014+. 

 
3.5 V odmene sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným 

splnením záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane 
nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy 
(ako sú napr. dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, činnosti, výkony a 
služby nevyhnutné pre riadne vykonanie diela, mapové a technické podklady, podklady 
z KN, náklady na príp. opravy, úpravy, korekcie, doplnenia, splnenie iných formálnych 
požiadaviek, ktoré vyplynú zo Zmluvy o NFP a pod.). 

 
3.6 Odmena v zmysle ods. 3.1. tohto článku na daný rozsah je konečná. Po uzatvorení 

zmluvy s uchádzačom bude víťazná cenová ponuka ďalej nemenná, a nie je možné 
zistené práce naviac fakturovať dodatkami k pôvodnej zmluve. 

 
3.7 Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha. 
 
3.8 Faktúry nesmú byť dodatočne opravované, upravované alebo dopĺňané. V prípade 

takýchto dodatočných zásahov je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť na 
prepracovanie. Aj v tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 
Článok 4 

Vyhlásenia poskytovateľa 
 

Poskytovateľ vyhlasuje a ručí Objednávateľovi, že počas celej doby platnosti tejto zmluvy 
bude mať dostatočné personálne kapacity na zabezpečenie výkonu auditu, ktoré spĺňajú 
Objednávateľom vo verejnom obstarávaní požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť. 

 
Článok 5 

Poistenie a zodpovednosť za škodu 
 

Poskytovateľ vyhlasuje, že v čase podpisu tejto zmluvy má platne uzatvorenú poistnú 
zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s 
výkonom predmetu plnenia zmluvy, s minimálnym poistným plnením vo výške Odmeny 
dohodnutej v zmysle bodu 3.1 zmluvy a zaväzuje sa, že bude udržiavať takéto poistenie v 
platnosti počas celej doby platnosti tejto zmluvy a minimálne 1 rok po riadnom dodaní 
predmetu plnenia. Úradne overená kópia poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za 
škodu alebo originál potvrdenia poistiteľa o uzavretí takej zmluvy s Poskytovateľom s 
uvedením podstatných náležitostí poistnej zmluvy pokrývajúcej riziko realizácie zmluvy 
tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.    

 
Článok 6 
Sankcie 

 
6.1 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že v prípade omeškania Poskytovateľa s riadnym 

odovzdaním plnenia predmetu zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR s DPH za každý začatý deň 
omeškania. 
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6.2 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody v 
rozsahu, prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty. 

  

6.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky finančné záväzky, vrátane zmluvných pokút, 
sankcií a náhrady škody si budú uhrádzať na bankové účty uvedené v záhlaví tejto 
Zmluvy. Akákoľvek zmena identifikačných údajov Poskytovateľa alebo Objednávateľa 
je možná iba formou písomného dodatku k tejto zmluve.  

 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné zmluvné pokuty si budú uhrádzať spôsobom 
podľa bodu 6.3. tohto článku, a to v lehote určenej vo výzve na zaplatenie, ktorá nesmie 
byť kratšia ako tri pracovné dni a ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni 
doručenia výzvy na zaplatenie na adresu zmluvnej strany uvedenej v článku 1 tejto 
zmluvy.  

 
Článok 7 

Informačná povinnosť 
 

Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude Objednávateľa informovať o všetkých závažných 
skutočnostiach a zmenách, ktoré môžu mať vplyv na schopnosť ktorejkoľvek strany plniť 
svoje záväzky. Ide najmä o zmeny u Poskytovateľa, akými sú napr. zmena obchodného sídla 
alebo štatutárnych zástupcov poskytovateľa, prevod/prechod väčšiny vlastníckych podielov 
v dôsledku zlúčenia, splynutia, rozdelenia alebo nadobudnutia obchodných podielov treťou 
osobou, rozhodnutie o zrušení poskytovateľa alebo o predaji podniku alebo časti podniku, 
zánik alebo odňatie poverenia na výkon podnikateľskej činnosti a pod. Ak Poskytovateľ 
poruší povinnosť informovať o vyššie uvedených zmenách Objednávateľa, nesie 
zodpovednosť za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku neposkytnutia 
takej informácie. 
 

Článok 8 
Povinnosť Objednávateľa pri výkone auditu 

 
Objednávateľ zabezpečí primeranú súčinnosť Poskytovateľovi pri výkone energetického 
auditu a to najmä menovaním osôb zodpovedných za koordináciu prác s audítorom a za 
zabezpečenie podkladových dokumentov nevyhnutných pre výkon práce audítora.     
 

Článok 9 

Povinnosti Poskytovateľa a Subdodávateľa 

 

9.1 Poskytovateľ je povinný poskytovať služby podľa tejto zmluvy riadne a včas, s 
odbornou starostlivosťou, a v súlade s podmienkami 53. Výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53, 
ktorú je možné nájsť na https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/53-vyzva-na-zamerana-
na-rozvoj-energetickych-sluzieb-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-opkzp-po4-sc441-2019-
53/ a v rámci ktorej Objednávateľ predložil žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre 
projekt „Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni - územie mesta 
Košice“. Poskytovateľ sa pri vypracovávaní predmetu zákazky zaväzuje dodržiavať 
všetky relevantné podmienky uvedenej výzvy, ako aj dokumentov, príručiek a metodík, 
na ktoré sa táto výzva odvoláva.  

 

9.2 V súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku pre vyššie uvedený projekt sa poskytovateľ zaväzuje strpieť výkon 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/53-vyzva-na-zamerana-na-rozvoj-energetickych-sluzieb-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-opkzp-po4-sc441-2019-53/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/53-vyzva-na-zamerana-na-rozvoj-energetickych-sluzieb-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-opkzp-po4-sc441-2019-53/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/53-vyzva-na-zamerana-na-rozvoj-energetickych-sluzieb-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-opkzp-po4-sc441-2019-53/
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kontroly alebo auditu súvisiaceho s dodávanou službou (predmetom plnenia) 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
Oprávnené osoby sú najmä:  

a) Komisia;  
b) Vláda SR  
c) Centrálny koordinačný orgán;  
d) Certifikačný orgán;  
e) Monitorovací výbor;  
f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány;  
g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;  
h) Gestori horizontálnych princípov;  
i) Riadiaci orgán;  
j) Sprostredkovateľský orgán. 

 
9.3 Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť kontaktnej osobe Objednávateľa akúkoľvek 

zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene dozvedel.  
 

9.4 Poskytovateľ nesmie dielo ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu. Poskytovateľ 
nesmie zveriť vykonanie niektorej časti diela tretej osobe (subdodávateľovi), ktorá nie je 
uvedená v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. V prípade 
porušenia tejto povinnosti sa Poskytovateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 3.000,- Eur s DPH.  

 

9.5 Poskytovateľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností 
alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o 
konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 
riadne a včas samotného Poskytovateľa.  

 
Článok 10 

Postúpenie práv a povinností 
 

Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva alebo povinnosti na tretiu osobu 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvy. 
 

Článok 11 
Ukončenie zmluvy 

 

11.1 Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody Zmluvných strán, 
odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného 
v tejto Zmluve. 

 

11.2 V prípade dohody zmluvných strán na ukončení zmluvy, táto zmluva zaniká dňom 
uvedeným v tejto dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných 
strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.  

 
11.3 Zmluvné strany sú okrem zákonných dôvodov oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy len 

v prípadoch jej podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou podľa tejto zmluvy. 
Odstúpenie nadobúda účinnosť jeho doručením druhej zmluvnej strane.  
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11.4 Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, 
kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky administratívnej finančnej 
kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania služby, ktorej výsledkom je 
uzavretie tejto zmluvy.  

 
11.5 Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy 

druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti 
Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, 
resp. hodnote čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto 
Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej 
nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo 
Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 
zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia 
sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle 
strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

 
11.6 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu 

vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy. 

 
Článok 12 

Platnosť zmluvy a lehota jej plnenia 
 

12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobúda   účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
Objednávateľa; Objednávateľ doručí oznámenie o tejto skutočnosti Poskytovateľovi na 
e-mailovú adresu osoby zodpovednej vo veciach technických podľa článku 1 tejto 
zmluvy.  

12.2 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia Objednávateľovi v súlade s touto 
zmluvou najneskôr do 150 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
a za predpokladu  kladného schválenia verejného obstarávania zo strany poskytovateľa 
NFP umožňujúceho financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania služby, ktorej 
výsledkom je uzavretie tejto zmluvy; Objednávateľ doručuje oznámenie 
Poskytovateľovi na e-mailovú adresu osoby zodpovednej vo veciach technických podľa 
článku 1 tejto zmluvy.  

 
Článok 13 

Zmeny zmluvy a jej ustanovení 
 

Prípadné zmeny, úpravy a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané iba na základe 
písomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme jej dodatkov, podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán, a len v prípadoch, ak takéto zmeny nebudú v rozpore s 
platnými právnymi predpismi, najmä s §18 zákona o VO.  

 
Článok 14 

Mlčanlivosť 
 

14.1 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvedel v súvislosti s výkonom auditu. V prípade porušenia tejto povinnosti sa 
Poskytovateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000 Eur s 
DPH.  
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14.2 Zmluvné strany súhlasia s tým, že po uzavretí tejto zmluvy nebudú bez súhlasu 
ostatných strán alebo s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom či ktorýmkoľvek 
správnym alebo regulačným úradom, používať, poskytovať alebo zverejňovať žiadne 
informácie týkajúce sa ich vzájomných vzťahov žiadnej tretej strane inej ako jej 
audítorom a že budú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých technických, záväzkových a 
iných informáciách získaných v budúcnosti od druhej zmluvnej strany alebo 
poskytnutých druhou zmluvnou stranou, vrátane akýchkoľvek informácií o predmete 
podnikania alebo o iných záležitostiach druhej zmluvnej strany. Každý účastník tejto 
zmluvy vynaloží maximálne úsilie na to, aby zabránil zverejneniu alebo prezradeniu 
akýchkoľvek dôverných informácií o týchto záležitostiach. Týmto ustanovením budú 
zmluvné strany viazané aj po skončení platnosti tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto 
povinnosti, s výnimkou prípadov, ak právny poriadok ukladá zmluvnej strane 
povinnosť poskytnúť tieto informácie orgánom štátu, je zmluvná strana, ktorá porušila 
povinnosť mlčanlivosti, povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá jej 
porušením tejto povinnosti vznikla.  

14.3 Bez ohľadu na vyššie uvedené v tomto článku, Objednávateľ je oprávnený bez 
akéhokoľvek obmedzenia zverejniť konečný výstup z plnenia predmetu zmluvy. 

 
Článok 15 

Záverečné dojednania 
 

15.1 Táto zmluva je vyhotovená v takom počte rovnopisov, aby 2 (dva) rovnopisy dostal 
Objednávateľ a 1 (jeden) rovnopis Poskytovateľ.  

 

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva a povinnosti založené touto 
zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným 
zákonníkom.  

 
15.3 Zmluvné strany zmluvu uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku, bez omylu, túto si pred 

jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
podpísali.  

 
15.4 Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy sa budú zmluvné strany usilovať riešiť 

predovšetkým formou dohody, v prípade, že nedôjde k dohode, spory sa budú riešiť 
podľa slovenského právneho poriadku a podliehajú kompetencii príslušného súdu 
Slovenskej republiky. 

 
15.5 Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, sú:  

Príloha č. 1  Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2  Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu alebo originál 

potvrdenia s uvedením podstatných náležitostí poistnej zmluvy 
pokrývajúcej riziko realizácie zmluvy 

Príloha č. 3  Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 4  Cenová ponuka 

 
Objednávateľ:      Poskytovateľ: 
 
V Košiciach dňa ...............................   V .............................. dňa ............................... 
 
.........................................................    ......................................................... 
          Ing. Marta Popríková     meno a priezvisko 
                    riaditeľka                 funkcia 
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Príloha č. 4  
 

Opis predmetu zákazky 
 

Predmet zákazky:  
 

Vypracovanie účelového energetického auditu (ďalej len ÚEA) pre súbor objektov: 
1. Prevádzková budova Správa verejného cintorína, Rastislavova 83/B, 
2. Areál DMS - AB 2, Rastislavova 79,  
3. Areál DMS - AB 3, Rastislavova 79,  
4. Prevádzková budova Záhrada Bernátovce,  Bernátovce 779,   
5. Prevádzková budova Krematória, Zelený Dvor 2702/1,  

(v súlade s výzvou OPKZP-PO4-SC441-2019-53 vyhlásenou Slovenskou inovačnou 
a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia) za účelom 
podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci spomínanej výzvy, projektu: 
Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni - územie mesta Košice. 

 
Základné údaje o objektoch: 

p.č. adresa účel užívania 
celková  

podlahová plocha 
(m2) 

1. 
Rastislavova 83/B, 040 
01 Košice 

administratíva 1021 

2. 
Rastislavova 79,      040 
01 Košice 

administratíva 1440 

3. 
Rastislavova 79,     040 
01 Košice 

oprava mechanizácie 690 

4. 
Bernátovce 779,     044 
13, Valaliky-Bernátovce 

administratíva 1016 

5. 
Zelený Dvor 2702/1, 
040 13 Sídlisko 
Ťahanovce 

administratíva/krematórium 2570 

 
Podmienky vykonania, obsah a rozsah zákazky: 

 ÚEA vypracuje odborne spôsobilá osoba (ďalej len OSO), ktorá musí spĺňať 
podmienky podľa § 12 ods. 1 alebo § 13 ods. 1 alebo ods. 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o 
energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, kópiu dokladu OSO žiadame priložiť k ponuke, 

 ÚEA musí byť vypracovaný minimálne v rozsahu prílohy č. 6 Smernice EP a Rady č. 
2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Na vypracovanie správy z energetického 
auditu v štátnom jazyku sa primerane použije vyhláška Ministerstva hospodárstva 
SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite. Pre opatrenia energetickej efektívnosti 
vhodné pre GES musí správa z energetického auditu obsahovať podklady, potrebné 
na vypracovanie posudku minimálne v rozsahu kapitoly 2.2 odseku 1 písm. b) bodu 
i. až x. dokumentu „Postup pri príprave a realizácii garantovaných energetických služieb vo 
verejnej správe“, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva  SR: 

 https://www.mhsr.sk/energetika/garantovana-energeticka-sluzba-pre-
verejny-sektor. Ak nie je žiadne z navrhnutých opatrení realizovateľné 
prostredníctvom GES, musí byť táto skutočnosť v správe z energetického auditu 
riadne zdôvodnená, 

https://www.mhsr.sk/energetika/garantovana-energeticka-sluzba-pre-verejny-sektor
https://www.mhsr.sk/energetika/garantovana-energeticka-sluzba-pre-verejny-sektor
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 nakoľko nedisponujeme projektovými dokumentáciami k stavbe je potrebné vykonať 
zameranie budov,  

 OSO vykoná diagnostiku budov v rozsahu potrebnom pre vypracovanie správy 
z ÚEA a priloží ich k predmetnej správe, 

 objednávateľ zabezpečí potrebnú súčinnosť OSO pre potreby vykonania diagnostiky 
fyzického stavu budov,  

 objednávateľ pre potreby overenia správnosti výsledkov z meraní a výpočtov 
poskytne OSO spotreby energií za predchádzajúce tri roky za objekty s p.č. 2, 
3 a 4. Za objekty s p.č. 1 a 5 vieme poskytnúť spotreby energií od decembra 
2019. 

 pri návrhu opatrení energetickej efektívnosti sa postupuje štandardným spôsobom, 
ako je to zaužívané v bežnej technickej praxi. Navrhujú sa opatrenia financovateľné z 
vlastných zdrojov žiadateľa, prostredníctvom úveru alebo dotácií a s využitím GES. 
Každé navrhované opatrenie musí obsahovať vyjadrenie k jeho realizovateľnosti 
formou GES. Návrh opatrenia uskutočniteľného prostredníctvom GES, musí zároveň 
obsahovať aj vyjadrenie k jeho realizovateľnosti bez započítania do verejného dlhu 
podľa usmernenia Európskeho štatistického úradu (EurostatGuidance Note: 
TheRecording of Energy PerformanceContracts in GovernmentAccounts: 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7959867/Eurostat-Guidance-
Note-Recording-Energy-Perform-Contracts-Gov-Accounts.pdf/) a podľa 
používateľskej príručky (A Guide to the StatisticalTreatment of Energy Performance 
Contracts: 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8885635/guide_to_statistical_tre
atment_of_epcs_en.pdf/f74b474b-8778-41a9-9978-8f4fe8548ab1). Informačný materiál 
pre „Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel 
Eurostatu“ z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy: 
 https://www.siea.sk/materials/files/Poskytovanie%20GES-
SR%20vs%20Eurostat.pdf 

 
 
Počet a druh vyhotovení ÚEA: 

Zhotoviteľ zákazky je povinný dodať ÚEA v listinnej forme v šiestich (6) 
rovnopisoch, pričom ku každému rovnopisu ÚEA priloží aj digitálnu verziu (na CD, resp. 
DVD nosiči) vo formáte *pdf.  
 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7959867/Eurostat-Guidance-Note-Recording-Energy-Perform-Contracts-Gov-Accounts.pdf/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7959867/Eurostat-Guidance-Note-Recording-Energy-Perform-Contracts-Gov-Accounts.pdf/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8885635/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.pdf/f74b474b-8778-41a9-9978-8f4fe8548ab1
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8885635/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.pdf/f74b474b-8778-41a9-9978-8f4fe8548ab1
https://www.siea.sk/materials/files/Poskytovanie%20GES-SR%20vs%20Eurostat.pdf
https://www.siea.sk/materials/files/Poskytovanie%20GES-SR%20vs%20Eurostat.pdf

