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Výzva na predkladanie ponúk 
 podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

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

(prieskum trhu) 

 

1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

 

Názov: 

 

Stredná odborná škola strojnícka 

 

Sídlo: 

 

Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 

 

IČO: 

 

00893137 

 

Štatutárny zástupca: 

 

Ing. Žaneta Sirková 

 

2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PRIESKUM TRHU 

 

Názov: 

 

Visions Consulting s.r.o. 

 

Sídlo: 

 

Štefánikova 23, 917 01 Trnava 

 

IČO: 

 

45 394 920 

 

Kontaktná osoba: 

 

Mgr. Lucia Švecová 

 

Tel./mob. kontakt: 

 

+421 905434304 

 

Mailová adresa: 

 

svecova@visions.cc 

 

3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY A DRUH ZÁKAZKY 

Názov predmetu zákazky: Energetický audit  

Druh zákazky: Služba 

 

4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je: 

 uskutočnenie energetického auditu pre budovu „Výrobná hala č. 1“, Nádražná 33, 

909 01 Skalica, nachádzajúcej sa na parcele 1607/42 a budovy školy na ul. pplk. 

Pľjušťa 29, 909 01 Skalica, so súpisným číslom 237, v rozsahu Pavilón školy 
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I a Pavilón školy II, nachádzajúcich sa na parcele 1407/1 a 1407/3, v zmysle 

ustanovení zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Vyhlášky MH SR č. 429/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na 

monitorovanie efektívnosti pri používaní energie, ktorého výstupom je písomná 

správa z energetického auditu a súhrnný informačný list, v rozsahu: 

a) energetický audit budovy ako východiskový dokument pre stanovenie 

oprávnených aktivít projektu  

 

Energetický audit: 

Výstupom energetického auditu je súhrnný informačný list a písomná správa, ktorá by mala 

obsahovať zrozumiteľné a užitočné informácie s návrhmi odporúčaní, vrátane ich finančnej 

náročnosti a návratnosti. Energetický audit verejnej budovy musí obsahovať posúdenie 

súčasných technických systémov v budove, tepelnotechnických vlastností stavebných 

konštrukcií, návrh opatrení na obnovu budovy, opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu 

technických systémov v budove, stanovenie potenciálu úspor energie, ich ekonomické a 

environmentálne hodnotenie. Energetický audit musí byť spracovaný pre každú budovu, 

resp. ak energetický audit je vyhotovovaný pre viacero budov, musí obsahovať návrh 

opatrení a ich zhodnotenie pre každú auditovanú budovu. 

 

Správa musí obsahovať: 

 identifikačné údaje zadávateľa a spracovateľa auditu 

 popis súčasného stavu 

 základné údaje 

 energetické vstupy a výstupy 

 údaje o vlastných energetických zdrojoch 

 rozvody energie 

 identifikácia rozhodujúcich spotrebičov energie 

 zhodnotenie súčasného stavu na základe energetickej bilancie 

 návrhy opatrení na zníženie spotreby energie v členení na beznákladové, nízkonákladové 

a investičné 

 ekonomické vyhodnotenie navrhovaných opatrení - "čo to bude stáť a koľko financií 

sa  tým ušetrí" 

 environmentálne vyhodnotenie navrhovaných opatrení 

 výber optimálneho riešenia spracovaním viacerých alternatív 

 záverečné (prehľadové) hodnotenie energetického auditu 
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 súčasná úroveň energetického hospodárstva 

 potenciál úspor 

 návrh optimálnej alternatívy na realizáciu 

 

Súhrnný informačný list musí obsahovať: 

 Názov a sídlo auditovaného verejného subjektu alebo obchodné meno, identifikačné číslo 

a sídlo auditovaného veľkého podniku 

 Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu energetického 

audítora, ktorý vykonal energetický audit 

 Zoznam opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti navrhnutých v písomnej správe z 

energetického auditu 

 Predpokladané úspory energie dosiahnuté opatreniami 

 Predpokladané finančné náklady na realizáciu opatrení podľa písmena 

 Iné údaje z písomnej správy z energetického auditu určené auditovaným verejným 

subjektom alebo auditovaným veľkým podnikom na zverejnenie 

 

Správu a súhrnný informačný list vyhotoví uchádzač v štyroch vyhotoveniach + 1x na CD 

nosiči. 

 

Uchádzač je povinný vypracovať výstupy z energetického auditu v súlade s príslušnými 

predpismi, vzťahujúcimi sa na vyššie definovaný predmet zákazky, ako aj v súlade s Výzvou 

Operačného programu Kvalita životného prostredia, zo dňa 07.12.2015, kód Výzvy OPKZP-

PO4-SC431-2015-6, najmä v súlade s bodom 2. tejto Výzvy Podmienky poskytnutia 

príspevku a jej prílohami, v súlade s dokumentom „Zoznam povinných merateľných 

ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP” a ostatnými relevantnými 

dokumentmi, vzťahujúcimi sa na vyššie definovanú výzvu, ktoré sú dostupné na uvedenom 

linku: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/6-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-

narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2015-6/. 

 

5. NOMENKLATÚRA (CPV) 

Hlavný predmet 

Hlavný slovník: 71314300-5 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie 

 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník: 71319000-7 Služby znalcov (expertíza) 

 

6. NUTS 

SK021 Trnavský kraj 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Trnavsk%C3%BD_kraj
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7. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

 

8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom prioritnej osi 4 Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičnej priority 4.3 Podpora 

energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie 

z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore 

bývania,  špecifického cieľa 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, 

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie 2014-2020, 

prostredníctvom realizácie projektu „Modernizácia SOŠ strojníckej v Skalici”. 

 

9. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA 

Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzavretie 

Zmluvy o dielo č. 1/2016 medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

 

10. MIESTO A TERMÍN PLNENIA 

Miesto plnenia:                 
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica 

 

Termín plnenia:                 

Do 21 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

 

11. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

 

12. VYSVETĽOVANIE 

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 

a  uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať elektronickou 

formou. 

V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov, uvedených vo výzve alebo v inej 

sprievodnej dokumentácii, alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným 

obstarávateľom v lehote na predloženie ponuky, môže uchádzač elektronicky (mailom) 

požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na mailovú adresu kontaktnej osoby, 

uvedenú v bode 2 tejto výzvy.  

Požiadavku o vysvetlenie je možné doručiť najneskôr do posledného pracovného dňa 
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pred pracovným dňom, ktorý predchádza dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky, 

uvedenej v tejto výzve, a to do 4.02.2016, do 15:00 hod. 

 

13. CENA  A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

a) navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov; 

b) navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená (zaokrúhlená) 

s presnosťou na 2 desatinné miesta; 

c) 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; 

d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR 

celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 

e) 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; 

f) v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú 

DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je 

v súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky poplatky súvisiace s vývozom 

tovaru zo zahraničia a jeho dovozom do krajiny sídla verejného obstarávateľa, a 

všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď 

nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača; 

g) k prepočtu cudzej meny na Euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v 

deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 

 

14. PREDKLADANIE PONUKY 

a) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v 

slovenskom jazyku alebo českom jazyku; 

b) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť predložené v origináli 

alebo úradne osvedčenej kópii, pokiaľ nie je uvedené inak. 

 

15. ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY 

a) Doklad o Oprávnení podnikať – Výpis z OR alebo Živnostenský List – postačí kópia 

b) Oprávnenie na uskutočnenie energetického auditu - postačí kópia 

c) Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritérií 

d) Vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 2 Návrh zmluvy o dielo 
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16. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

a) najnižšia celková cena s DPH 

b) ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 

 

17. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Do 05.02.2016, do 15:00 hod. 

 

18. MIESTO PREDKLADANIA PONÚK 

Uchádzač predloží ponuku na emailovú adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2 tejto 

výzvy. 

 

19. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

13.390,22 eur bez DPH 

 

20. PRÍLOHY VÝZVY 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2: Návrh zmluvy o dielo 
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PRÍLOHA Č. 1: 

Návrh na plnenie kritérií 
 

PREDMET ZÁKAZKY: 

„Energetický audit“ 

 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: 

Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica 

 

 

Opis predmetu 

zákazky 

Cena bez 

DPH/1000m³  

vykurovaného 

objemu 

budovy  

 

Množstvo Cena bez 

DPH  

Výška 

DPH 

20% 

 Cena 

s DPH  

energetický audit 

budovy pre 

stanovenie 

oprávnených aktivít 

projektu  

 Komplet    

Cena spolu:    

 

Názov uchádzača: 

 

Sídlo uchádzača: 

 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

 

 

V ............................. 

 

 

                                                                                -------------------------------------------- 

                                                                                         podpis štatutárneho zástupcu  
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PRÍLOHA Č. 2: 
 

Zmluva o dielo 
č. 1/2016 

 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

medzi 

 

Objednávateľ:          Stredná odborná škola strojnícka 

Zastúpený:          Ing. Žaneta Sirková, riaditeľka školy 

Sídlo:           Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01  Skalica 

IČO:           00893137 

DIČ:           2021094097 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  SK15 8180 0000 0070 0049 5340  

 

ďalej len „ Objednávateľ“ 

 

a 

 

Zhotoviteľ:    

Sídlo:               

IČO:                            

DIČ:                          

IČ DPH:              

Bankové spojenie:                      

Číslo účtu:    

ďalej len“ Zhotoviteľ“ 

 

ďalej spoločne “zmluvné strany“ 

 

Preambula  

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Objednávateľ – verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil 

postup verejného obstarávania v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
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obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: 

„Energetický audit“, ktoré bolo vyhlásené dňa 28.1.2016. 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa dielo v 

nasledovnom rozsahu: 

 

1.1.1  Energetický audit pre budovu Výrobná hala č. 1“, Nádražná 33, 909 01 Skalica, 

nachádzajúcej sa na parcele 1607/42 a budovy školy na ul. pplk. Pľjušťa 29, 

909 01 Skalica, so súpisným číslom 237, v rozsahu Pavilón školy I a Pavilón školy II, 

nachádzajúcich sa na parcele 1407/1 a 1407/3, a to v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. 

o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti”), Vyhlášky MH SR č. 429/2009 

Z. z. (ďalej len „Vyhláška MH SR č. 429/2009 Z. z.”), ktorou sa ustanovuje postup 

pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na 

monitorovanie efektívnosti pri používaní energie, ktorého výstupom je písomná 

správa z energetického auditu a súhrnný informačný list, v rozsahu energetický audit 

budovy ako východiskový dokument pre stanovenie oprávnených aktivít projektu, 

a metodických pokynov, uvedených v Systéme riadenia európskych štrukturálnych 

a investičných fondov na roky 2014 – 2020 a v Operačnom programe Kvalita 

životného prostredia.  

 

(ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“ a jednotlivo „časti diela“) a záväzok 

Objednávateľa dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň 

Zhotoviteľovi cenu podľa článku 4.  

 

1.2 Dielo vykoná Zhotoviteľ v rozsahu podľa prílohy č. 1, za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve. 

 

1.3 Zhotoviteľ zhotoví a odovzdá Objednávateľovi dielo v súlade s touto zmluvou 

a Prílohou č. 1 a  pokynmi Objednávateľa. Dielo bude vyhotovené v spisovnom 

slovenskom jazyku. Písomnú správu z energetického auditu a súhrnný informačný list 

odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v  4 vyhotoveniach +  v 1 vyhotovení v 

elektronickej forme na nosiči CD.  
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Článok 2 

Termíny a spôsob plnenia 

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá časť diela, špecifikovanej v čl. 1 bod 

1.1.1, v termíne najneskôr do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

2.2. Miesto odovzdania diela:  Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 

Skalica. 

 

2.3. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym zhotovením a odovzdaním diela, resp. časti 

diela, Objednávateľovi, a podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. časti 

diela, označeného ako Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, resp. časti diela, (ďalej len 

„protokol“), ktorého návrh zašle Zhotoviteľ Objednávateľovi na odsúhlasenie 

elektronicky, minimálne 3 pracovné dni pred termínom odovzdania.  

 

2.4. Objednávateľ má právo sa k obsahu protokolu vyjadriť a požadovať úpravy a/alebo 

doplnenia, vrátane úprav a/alebo doplnení, ktoré by mohli byť požadované 

programovými a implementačnými štruktúrami Operačného programu Kvalita 

životného prostredia na obdobie 2014 - 2020. Zhotoviteľ je povinný všetky úpravy 

a/alebo doplnenia do protokolu doplniť.  

 

2.5. Objednávateľom odsúhlasený protokol Zhotoviteľ vyhotoví v troch origináloch 

v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude 

minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu 

odovzdaného diela, resp. časti diela, prílohy a ich počet, pričom  v protokole  sa musí 

jasne konštatovať, že dielo, resp. časť diela, bolo zhotovené a dodané v súlade touto 

zmluvou a jej prílohami. Dva originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden 

originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo Ing. Žaneta Sirková, 

štatutárna zástupkyňa Objednávateľa. 

 

2.6. Ak pri preberaní diela, resp. časti diela, Objednávateľ zistí, že dielo, resp. časť diela, má 

vady, dielo/časť diela neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, 

spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo, resp. časť 

diela, bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise, 

ktorý bude maximálne do 5 dní. 

 

2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku 

okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy, týkajúce sa 

termínu dodania diela, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto 
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prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť 

Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na zmenu termínu dodania diela.  

 

2.8. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu, resp. časti diela, prejde na Objednávateľa dňom 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom.  

 

2.9. Zhotoviteľ je povinný osobne konzultovať spracovanie diela s Objednávateľom, a to 

minimálne v troch zo strany Objednávateľa požadovaných termínoch, pred odovzdaním 

diela, resp. časti diela. 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, resp. časť diela, riadne a včas, v rozsahu podľa 

článku 1 a prílohy č. 1, v súlade s touto zmluvou a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje, že celé dielo a jednotlivé jeho časti budú zodpovedať stanovenému zadaniu 

podľa článku 1 tejto zmluvy a v zmysle prílohy č.1 tejto zmluvy, budú vykonané 

v dohodnutom rozsahu a forme, a technické riešenie bude zodpovedať súčasnej 

technickej úrovni, v súlade s platnými právnymi predpismi a  príslušnými STN. 

 

3.2. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s 

výzvou na predkladanie ponúk v procese verejného obstarávania, v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný oznámiť 

Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré  môžu 

mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa 

Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť, len ak je to naliehavo 

nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ  nemôže včas dostať jeho súhlas.  

 

3.3. Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady 

a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný, jemu 

dostupné informácie a podklady, poskytnúť Zhotoviteľovi a informovať ho o všetkých 

skutočnostiach, ktoré majú vplyv  na plnenie predmetu zmluvy. 

 

3.4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť   

Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť. 

 

3.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 1, bod 1.1.1 

tejto zmluvy, je predmetom činnosti Zhotoviteľa, je odborne spôsobilý na výkon 
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činnosti energetického audítora v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej 

efektívnosti a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné 

k jeho vykonaniu. 

 

3.6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a konať 

v záujme a v prospech Objednávateľa.  

 

3.7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť vykonania diela pre požadovaný 

účel. 

 

3.8. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a 

na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ diela nemôže poveriť vykonaním diela inú osobu.  

 

3.9. Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania, súvisiacich 

s predmetom zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) pre projekt „Modernizácia SOŠ 

strojníckej v Skalici“ v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov 

EÚ, najmä zákona o príspevku z  Európskych štrukturálnych a investičných fondov, 

zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na 

výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,  

b. Útvar následnej finančnej kontroly a  ním poverené osoby; 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES. 

 

3.10. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť zhotoviteľovi projektovej dokumentácie pri 

spracovaní jednotlivých častí projektovej dokumentácie v zmysle odporúčaní 

energetického auditu vypracovaného Zhotoviteľom (časť diela v rozsahu čl. 1 bod 1.1.1 

tejto zmluvy). 
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Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

 

4.1. Cena za dielo bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, uvedeného 

v preambule tejto zmluvy nasledovne:  

 

 4.1.1. Cena za dielo v rozsahu čl. 1 bod 1.1.1.: 

Cena bez DPH      .......... Eur                  

 DPH 20%     .......... Eur        

 Cena celkom vrátane DPH    .......... Eur     

 

Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú 

v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

 

4.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané dielo, v súlade s čl. 1. tejto zmluvy, po 

protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti. Lehota splatnosti faktúry je 

30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Prílohou faktúry bude Protokol 

o odovzdaní a prevzatí diela, resp. časti diela, podpísaný obidvoma zmluvnými 

stranami. 

 

4.3. Objednávateľ uhradí cenu, podľa bodu 4.1 tohto článku na základe vystavenej faktúry, 

prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy. 

 

4.4. Faktúra, vyhotovená v 4 rovnopisoch, bude obsahovať, pokiaľ platné právne predpisy 

nestanovujú inak, tieto údaje: obchodné meno; sídlo; IČO; číslo faktúry; deň 

zdaniteľného plnenia; deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry; označenie 

peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má finančná čiastka uhradiť; fakturovaná 

základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma; 

meno osoby, ktorá faktúru vystavila.  

 

4.5. Faktúra – daňový doklad, vystavená Zhotoviteľom, musí obsahovať názov projektu 

„Modernizácia SOŠ strojníckej v Skalici“, ako aj názov operačného programu: 

„Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 - 2020“. 

 

4.6. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej 

príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo 



  

  
visions 

 
 
 
 

 

 

14 

nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti 

deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. 

prepracovanie.  Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota 

splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.  Pre účely tejto 

zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu 

Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.  

 

 

Článok 5 

Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa 

 

5.1. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú 

prejednávané požiadavky vyplývajúce z tejto zmluvy nasledovne: 

 

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa:  

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

tel.: ............................................................ 

 

Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa:  

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

tel.: ............................................................ 

  

5.2. Podkladom pre spracovanie  štúdií  písomnej správy z energetického auditu a súhrnného 

informačného listu pre budovy, špecifikované v čl. 1 bod 1.1.1, bude zápis z obhliadky 

budov, ktorej sa zhotoviteľ zúčastní v termíne, vopred dohodnutom na základe 

telefonického dohovoru – kontakt je .......  

 

Článok 6 

Zodpovednosť za vady 

 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie predmetu zmluvy riadne a včas, bez vád 

a s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa. 

 

6.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 

od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil 

Objednávateľa  a ten na ich použití trval. 
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6.3. Vady diela je Objednávateľ povinný oznámiť bezodkladne po zistení vady, v písomnej 

forme Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje po oznámení vád diela Objednávateľom  

vady bezodplatne odstrániť, v lehote do 7 dní od ich oznámenia Zhotoviteľovi.  

 

 

Článok 7 

Osobitné ustanovenia 

 

7.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom prípravy 

podkladových materiálov na implementáciu prioritnej osi 4 Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičnej priority 4.3 Podpora 

energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie 

z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov 

a v sektore bývania,  špecifického cieľa 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke 

verejných budov, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na 

obdobie 2014-2020, prostredníctvom realizácie projektu „Modernizácia SOŠ strojníckej 

v Skalici“. 

 

7.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude 

bez právnych vád. 

 

7.3. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie diela 

v neobmedzenom rozsahu, najmä  na vyhotovenie rozmnožením diela, rozširovanie 

diela v rámci (implementácie OP KŽP) realizácie projektu a jeho ďalšie  spracovanie, 

vrátane prípadných aktualizácií. Zhotoviteľ za týmto účelom udeľuje Objednávateľovi 

bezodplatnú nevýhradnú licenciu na dielo. Zhotoviteľ týmto dáva súhlas, aby 

Objednávateľ bol oprávnený v rozsahu tohto odseku udeliť tretej osobe sublicenciu 

(najmä na ďalšie spracovanie diela a aktualizácie). 

 

7.4. Autorské práva Zhotoviteľa zostávajú zachované. 

 

 

Článok 8 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

 

8.1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo žiadať 

úroky z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov. 
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8.2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela, resp. časti diela, má 

Objednávateľ právo žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% 

z  ceny za príslušnú časť diela v rozsahu čl. 4 bod 4.1.1 tejto zmluvy. 

 

8.3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej 

závažného alebo opakovaného porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou v zmysle 

príslušných právnych predpisov. Odstúpenie musí byť urobené písomne a doručené 

druhej zmluvnej strane. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, ak si adresát 

písomnú zásielku neprevezme, a to dňom vrátenia neprevzatej zásielky odosielateľovi. 

 

8.4. Uplatnením zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nie je dotknuté právo 

Objednávateľa na náhradu škody. 

 

8.5. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi 

Objednávateľom  a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade 

s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

 

9.2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými 

oboma   zmluvnými stranami. Dodatky je možné uzatvoriť len v súlade s ustanovením § 

10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

9.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  

        Príloha č. 1  –  Opis predmetu zmluvy 

     Príloha č. 2  –  Cenová ponuka Zhotoviteľa  

 

9.4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy sú  určené pre 

Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa. 

 

9.5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
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neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných na území SR. 

 

9.6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu 

uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

V ...............dňa:                             V Skalici dňa:  

 

 Za Zhotoviteľa :                                                            Za Objednávateľa :  

 

 

         

----------------------------------------    ------------------------------------------ 
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Príloha č. 1 

 

Opis predmetu zmluvy  
 

Predmetom zákazky je 

1. uskutočnenie energetického auditu pre budovu Výrobná hala č. 1“, Nádražná 33, 

909 01 Skalica, nachádzajúcej sa na parcele 1607/42 a budovy školy na ul. pplk. Pľjušťa 29, 

909 01 Skalica, so súpisným číslom 237, v rozsahu Pavilón školy I a Pavilón školy II, 

nachádzajúcich sa na parcele 1407/1 a 1407/3, a to v zmysle ustanovení zákona č. 321/2014 

Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MH SR 

č. 429/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah 

písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie, ktorého 

výstupom je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list, v rozsahu 

energetický audit budovy ako východiskový dokument pre stanovenie oprávnených aktivít 

projektu, a metodických pokynov, uvedených v Systéme riadenia európskych štrukturálnych 

a investičných fondov na roky 2014 – 2020 a v Operačnom programe Kvalita životného 

prostredia. a to v rozsahu: 

 

Energetický audit: 

Výstupom energetického auditu je súhrnný informačný list a písomná správa, ktorá by mala 

obsahovať zrozumiteľné a užitočné informácie s návrhmi odporúčaní, vrátane ich finančnej 

náročnosti a návratnosti. 

 

Správa musí obsahovať: 

 identifikačné údaje zadávateľa a spracovateľa auditu 

 popis súčasného stavu 

 základné údaje 

 energetické vstupy a výstupy 

 údaje o vlastných energetických zdrojoch 

 rozvody energie 

 identifikácia rozhodujúcich spotrebičov energie 

 zhodnotenie súčasného stavu na základe energetickej bilancie 

 návrhy opatrení na zníženie spotreby energie v členení na beznákladové, nízkonákladové a 

investičné 

 ekonomické vyhodnotenie navrhovaných opatrení - "čo to bude stáť a koľko financií 

sa  tým ušetrí" 

 environmentálne vyhodnotenie navrhovaných opatrení 

 výber optimálneho riešenia spracovaním viacerých alternatív 

 záverečné (prehľadové) hodnotenie energetického auditu 
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 súčasná úroveň energetického hospodárstva 

 potenciál úspor 

 návrh optimálnej alternatívy na realizáciu 

 

Súhrnný informačný list musí obsahovať: 

 Názov a sídlo auditovaného verejného subjektu alebo obchodné meno, identifikačné číslo a 

sídlo auditovaného veľkého podniku 

 Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu energetického 

audítora, ktorý vykonal energetický audit 

 Zoznam opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti navrhnutých v písomnej správe z 

energetického auditu 

 Predpokladané úspory energie dosiahnuté opatreniami 

 Predpokladané finančné náklady na realizáciu opatrení podľa písmena 

 Iné údaje z písomnej správy z energetického auditu určené auditovaným verejným 

subjektom alebo auditovaným veľkým podnikom na zverejnenie 

 

Správu a súhrnný informačný list vyhotoví uchádzač v štyroch vyhotoveniach + 1x na CD 

nosiči. 

 

Uchádzač je povinný vypracovať výstupy z energetického auditu v súlade s príslušnými 

predpismi, vzťahujúcimi sa na vyššie definovaný predmet zákazky, ako aj v súlade s Výzvou 

Operačného programu Kvalita životného prostredia, zo dňa 07.12.2015, kód Výzvy OPKZP-

PO4-SC431-2015-6, najmä v súlade s bodom 2. tejto Výzvy Podmienky poskytnutia 

príspevku a jej prílohami, v súlade s dokumentom „Zoznam povinných merateľných 

ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP” a ostatnými relevantnými 

dokumentmi, vzťahujúcimi sa na vyššie definovanú výzvu, ktoré sú dostupné na uvedenom 

linku: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/6-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-

narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2015-6/. 

 

 

 

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/6-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2015-6/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/6-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2015-6/
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Príloha č. 2 

Cenová ponuka 
 

PREDMET ZMLUVY: 

„Energetický audit“ 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica 

 

 

Opis predmetu 

zákazky 

Cena bez 

DPH/1000m³  

vykurovaného 

objemu 

budovy  

 

Množstvo Cena bez 

DPH  

Výška 

DPH 

20% 

 Cena 

s DPH  

energetický audit 

budovy pre 

stanovenie 

oprávnených aktivít 

projektu  

 Komplet    

 

Názov zhotoviteľa: 

 

Sídlo zhotoviteľa: 

 

Štatutárny zástupca zhotoviteľa: 

 

 

 

V ............................. 

 

 

                                                                                -------------------------------------------- 

                                                                                         podpis štatutárneho zástupcu  

 

 

 

 


