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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto, dátum odoslania 
        Viera Kunová                         Lužianky, dňa 18.05.2017 
         037/6546 135 
   
 
Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky ako verejný 
obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou 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“), dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky. 

 
1. Názov predmetu zákazky: 
Vypracovanie energetického auditu budov  
 
2. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
71314000-2 Energetika a súvisiace služby  
79212300-6 Zákonom predpísané audítorské služby  
 
3. Opis predmetu zákazky: 
 

Predmetom zákazky je spracovanie povinného energetického auditu pre objekty verejného 
obstarávateľa v zmysle platného zákona NR SR č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.   

Energetický audit musí byť spracovaný v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky č. 179/2015 o energetickom audite.  
 
Energetický audit musí byť spracovaný v súlade s „Odporúčaniami na spracovanie energetického auditu 
verejnej budovy SIEA“, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúry:  
http://www.siea.sk/aktuality/c-8910/odporucania-na-spracovanie-energetickeho-auditu-verejnej-
budovy/  

http://www.siea.sk/materials/files/op_kzp/aktuality_2015/SIEA_Odporucania_na_spracovanie_energeti
ckeho_auditu_verejnej_budovy_OP_KZP_v1.1.pdf  
 
Energetický audit musí byť vyvážený, reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a 
technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a služieb.  
Energetický audit musí obsahovať posúdenie súčasných technických systémov v budove, tepelno-
technických 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.  
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Energetický audit budovy musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou/osobami, ktorá/ktoré 
spĺňa/spĺňajú požiadavky podľa § 12 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, čo uchádzač preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti osoby/osôb, 
ktorá/ktoré bude/budú energetický audit skutočne vykonávať, vydaným príslušnou autoritou, resp. 
rovnocenným dokladom o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členských štátov Európskej únie 
alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 

Bližšia špecifikácia budov:  
 
A) administratívna budova NPPC, Hlohovecká 2, Lužianky ( ďalej len „budova A“) 
B) budova laboratória NPPC, Ústav včelárstva, Gašperíkova 599, Liptovský Hrádok (ďalej len „budova B“) 
C) administratívna budova NPPC, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská 122, Piešťany ( ďalej len 
„budova C“) 
 
Budova A: Administratívna budova  s celkovou podlahovou plochou 6222, 46 m2, s ľahkým obvodovým 
plášťom so zasklením, pôvodnou podlahou na teréne ( bet. mazanina s TI s celkovou hr. 250 mm), 
pôvodnou stropnou konštrukciou medzi podlažiami bez izolácie ( stropný panel, cem. poter), pôvodnou 
plochou strechou ( stropný panel, perlitobeton, cem. poter, vodot, izolácia IPA) , pôvodnými drevenými 
oknami a oceľovými vstupnými dverami a plynovou kotolňou. 
 
Budova B: Laboratórna budova  o výmere 1216,72 m2 s obvodovým plášťom z keramických panel blokov 
hrúbky 32 cm, pôvodnou podlahou na teréne ( bet. Mazanina s TI s celkovou hr. 150 mm), pôvodnou 
stropnou konštrukciou medzi podlažiami bez izolácie (stropný panel 250 mm,  cem. poter 50 mm), 
zrekonštruovanou plochou strechou (stropný panel, sklená rohož, cem. poter, tepelná izolácia, vodot. 
izolácia IPA), pôvodné oceľ./hliník.liatin. okná, oceľ./hliník.liatin. vstupné dvere, vodotesná izolácia 
a plynovou kotolňou. 
 
Budova C: s celkovou podlahovou plochou 936,85 m2 so železobetónovou skeletovou rámovou nosnou 
konštrukciou s výplňou konštrukčných otvorov dierovanou tehlou hr. 450 mm, podlahou na teréne, 
železobetónové základové pätky, konštrukčné otvory , monolitická betónová výplň, bez tepelnej izolácie, 
stropnou konštrukciou z betónových prefabrikovaných dutinových panelov bez tepelnej izolácie, 
plastovými oknami, s dvojsklom Ug =1,1 W/m2K , vestibul oceľové okná s jednoduchým zasklením, 
plynofikovaná, kotle s vývodom spalín cez stenu oddelenými vykurovacími okruhmi podľa svetových 
strán. Budova nie je podpivničená. 
                                                      
Výstupy:  
1/ Energetický audit musí byť spracovaný pre každú budovu zvlášť a musí obsahovať návrh opatrení a 
ich zhodnotenie.  
2/ Písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list budú dodané obstarávateľovi v 4 
vyhotoveniach vrátane 1 x CD nosiču za každý objekt zvlášť.  
3/ Súčasťou poskytnutia služby je protokol o energetickom audite, ktorý obsahuje najmä súpis 
objektov, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH.  
 
Uchádzač berie na vedomie, že náklady na spracovanie energetického auditu obstarávateľ plánuje 
financovať z Operačného programu Kvalita životného prostredia.  
Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje dodržiavať povinnosti určené pre daný operačný program, a to 
najmä, nie však výlučne, povinnosti ohľadom archivácie dokumentov či výkonu 
kontroly/auditu/overovania na mieste príslušnými oprávnenými orgánmi, resp. inštitúciami.  
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami 
poverenými výkonom kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto Dohody a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/ overovania sú najmä:  
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a) riadiaci orgán pre príslušný operačný program 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 EÚ.  

- Uvedené prehlásenie musí byť súčasťou návrhu zmluvy predloženej v ponuke uchádzača  
 
4. Požadované množstvo/rozsah: 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v zmysle tabuľky uvedenej v  prílohe č.1 
Predpokladaná hodnota zákazky:  16 533,33 Eur bez DPH 
 
5. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum , Hlohovecká 2, Lužianky 951 41  
 
6. Typ zmluvného vzťahu  a lehota na dodania predmetu zákazky: 
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva na poskytnutie služieb.  
Podpísaný návrh zmluvy predloží uchádzač v rámci svojej ponuky.  
Lehota dodania predmetu zákazky je 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy.  
 
Lehota viazanosti ponúk: do 30.06.2017 
 
7. Podmienky financovania predmetu zákazky 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného 
platobného styku. 
Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. 
Poskytnutá služba bude hradená po dodaní predmetu zákazky, pričom lehota splatnosti faktúry je 30 dní. 
 
8.Podmienky účasti  
Uchádzač predloží: 

 
- Uchádzač predloží Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie staršieho ako 1 

rok  
- Doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušnou autoritou resp. rovnocenný doklad o odbornej 

spôsobilosti osôb podľa predpisov členských štátov Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.  
 

 
9. Obsah ponuky: 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné dokumenty: 

- Cenový návrh v zmysle prílohy č.1 tejto výzvy, 
- Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v zmysle bodu č.8 

tejto Výzvy 
- Návrh zmluvy podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača 

 
Požadujeme predloženie ponuky v elektronickej forme, v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto 
výzve, pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač predloží ponuku na celý 
predmet zákazky. Variantné riešenie sa nepripúšťa. 
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Požadované doklady a dokumenty sa predkladajú ako naskenované doklady podpísané osobou 
oprávnenou konať v mene uchádzača. Originál týchto dokladov predloží úspešný uchádzač v rámci 
súčinnosti pred podpisom zmluvy.   
 
Miesto a lehota na predkladanie ponuky: 
Ponuku predložte elektronicky na emailovú adresu: kunova@nppc.sk a v rámci lehoty na predkladanie 
ponuky, ktorá uplynie dňa 29.05.2017 o 15:00 hod.   
 
 
10. Vyhodnocovanie ponúk: 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria a na základe 
nasledovných pravidiel jeho uplatnenia : 
Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
 
cena  v EUR bez DPH  
 
11. Pravidlá na uplatnenie kritéria:  
Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR bez 
DPH. 
Cena ...............100% 
 
Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 
obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah. 
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. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky. 
 
 
 
 
 
 
Príloha:  
Príloha č.1:  Cenový návrh ( vzor) 
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Príloha č.1  Cenový návrh 
 
 
Predmet zákazky: Vypracovanie energetického auditu budov  
 
 
Verejný obstarávateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
 
Uchádzač (názov a sídlo): 
  
IČO:  
 
Platiteľ DPH:    ÁNO   -   NIE   (správne sa zakrúžkuje) 
 
Návrh ceny za celý predmet zákazky podľa podmienok Výzvy: 

 

 

Názov položky 
Cena v Eur                  

bez DPH 
DPH Cena v EUR s DPH 

A) Energetický audit –  
administratívna budova NPPC, 
Hlohovecká 2, Lužianky 

   

B) Energetický audit - budova 
laboratória NPPC, Ústav včelárstva, 
Gašperíkova 599, Liptovský Hrádok 

   

C) Energetický audit – administratívna 
budova NPPC, Výskumný ústav 
rastlinnej výroby, Bratislavská 122, 
Piešťany 

   

Spolu 
   

 
 
 
 
 
 

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

za uchádzača (meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby 

(osôb) oprávnenej konať za uchádzača) 


