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Výzva 
na predkladanie ponúk na zákazku  

zadávanú 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 o verejnom obstarávaní“) 

 

1. Identifikácia osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní:  

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní: PASELL SLOVAKIA s.r.o.. 

Sídlo organizácie      : Scholtzova 1      

PSČ, obec       : 058 01, Poprad   

IČO        : 35 808 438    

IČ DPH        : SK 2020282583   

Kontaktná osob a      : Ing. Vlastimil Haluščák   

Telefón        : +421 917 144 898    

e-mail        : vlastimil.haluscak@pasell.sk  

 

2. Druh zákazky 

Zákazka na poskytnutie služby.  

 

3. Názov predmetu zákazky 

„Komplexný energetický audit“. 

 

4. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je vypracovanie komplexného energetického auditu spoločnosti PASELL SLOVAKIA 

s.r.o. (osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní). Energetický audit musí byť vypracovaný 

v súlade s právnymi predpismi v platnom znení, t. j. v súlade a v rozsahu vyhlášky Ministerstva 

hospodárstva SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite. Zároveň musia byť náležitosti výkonu 

energetického auditu a ďalšie povinnosti MSP vo vzťahu k energetickému auditu v súlade s § 14 zákona 

č. 321/2014 Z. z.   

Súčasťou energetického auditu musí byť Správa z energetického auditu a Súhrnný informačný list. 

Rozsah a predmet energetického auditu je ustanovený najmä v § 2 ods. 2 písm. a) Vyhlášky MH SR 

č. 179/2015 Z. z., ktorý ustanovuje: „Identifikácia predmetu energetického auditu pozostáva z 

identifikácie objektov a činností, v ktorých sa používa energia, najmä budov, priemyselných prevádzok, 

obchodných prevádzok a zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb, 

ktorých celková spotreba energie predstavuje najmenej 90 % celkovej spotreby energie objednávateľa 

energetického auditu . 

 

Podrobný opis predmetu zákazky: 

Do auditu bude zahrnutý všetok majetok verejného obstarávateľa, a to najmä: 

1. Budovy 

2. Energetické zdroje 

3. Výrobné technológie 

4. Systém výroby a rozvodov stlačeného vzduchu 

5. Rozvody energie 

6. Osvetlenie 

7. Dopravné prostriedky 
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Podrobný opis predmetu zákazky, rozsah majetku, pre ktorí verejný obstarávateľ požaduje vykonať 

energetické audity a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.  

 

Záujemcom bude umožnená obhliadka majetku osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý 

bude predmetom energetického auditu. 

 

5. Spôsob vzniku záväzku 

Na základe uzatvorenej zmluvy a následnej fakturácie.  

Zmluva o vykonaní energetického auditu medzi spoločnosťou PASELL SLOVAKIA s.r.o. a s úspešným 

uchádzačom, je Prílohou č. 2 tejto výzvy. 

 

6. Miesto poskytnutia služby 

Sídlo a prevádzky osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní:  

PASELL SLOVAKIA s.r.o. 

Scholtzova 1 

058 01 Poprad 

 

7. Klasifikácia CPV 
Hlavný slovník: 71314000-2 Energetika a súvisiace služby 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky  

Predpokladaná hodnota zákazky je  6251,67 EUR bez DPH.  

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude 

zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba 

základné riešenie. 

 

10. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky 

Nie. 

 

11. Lehota na poskytnutie služby 
Do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy.  

 

12. Hlavné podmienky financovania a  platobné podmienky  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní 

a zdrojov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Osoba podľa § 8 zákona 

o verejnom obstarávaní neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Cena za predmet zákazky bude 

uhradená na základe predloženej faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet úspešného 

uchádzača. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje 30-dňovú lehotu splatnosti 

faktúry odo dňa jej doručenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, špecifikáciu fakturovaných položiek, 

špecifikáciu fakturovanej sumy.  

 

13. Mena a ceny  
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Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

 

Cena uvedená v ponuke uchádzača bude cenou konečnou, ktorá musí zahŕňať všetky náklady 

uchádzača spojené s dodaním predmetu zákazky.  

 

Uchádzač v ponuke uvedie cenu v štruktúre podľa Prílohy č. 3. „Návrh uchádzača na plnenie kritéria“. 

Cena bude uvedená v EUR zaokrúhlená v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.  

 

Ak je uchádzač platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení: 

• jednotková cena v EUR bez DPH, 

• cena spolu v EUR bez DPH, 

• výška DPH v EUR, 

• cena spolu v EUR s DPH. 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhované ceny v Prílohe č. 3 . „Návrh uchádzača na 

plnenie kritéria“ za požadovaný predmet zákazky ako ceny bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom 

DPH, upozorní uchádzač vo svojej ponuke. 

 

V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý predloží cenovú ponuku bez DPH, uvedie, že nie je platiteľom 

DPH, a sa stane po predložení ponuky alebo po uzavretí zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na 

zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania.  

 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia  

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní bude vyhodnocovať ponuky na základe určeného 

kritéria, ktorým je najnižšia cena, t. j. najnižšia celková cena s DPH v mene EUR. 

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní zostaví vzostupné poradie uchádzačov podľa výšky 

navrhnutého kritéria.  

Najvýhodnejšia ponuka je platná ponuka s najnižšou hodnotou tohto kritéria v eurách. Uchádzač, ktorý 

navrhne najnižšiu celkovú cenu s DPH, sa umiestni na 1. mieste v poradí. Na ďalších miestach v poradí 

sa umiestnia uchádzači podľa zvyšujúcej sa celkovej ceny s DPH. Úspešným uchádzačom sa stane 

uchádzač, ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí a ktorého ponuka bude vyhodnotená ako ponuka 

s najnižšou cenou,  t. j. najnižšou celkovou cenou s DPH.    

 

15. Podmienky účasti uchádzačov a predloženie dokladov 

Uchádzač predloží osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní kópiu oprávnenia poskytovať 
predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako je predmet  zákazky. Až úspešný uchádzač predloží osobe 
podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní oprávnenie poskytovať predmet plnenia rovnaký alebo 
podobný ako je predmet zákazky, a to v origináli alebo overenú kópiu, a to najneskôr do 3 pracovných 
dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Ak uchádzač má sídlo, miesto 
podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania 
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alebo obvyklého pobytu nevydáva uvedené oprávnenie poskytovať predmet plnenia, možno ho 
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla uchádzača, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým 
pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho 
nahradiť vyhlásením ped súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo 
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu uchádzača. 
 
Uchádzač  v ponuke predloží: 

- kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby uvedené v predmete zákazky,  
- Prílohu č. 3  Návrh uchádzača na plnenie kritéria,  
- Prílohu č. 2 Návrh Zmluvy o vykonaní energetického auditu podpísaný uchádzačom, 

štatutárnym orgánom uchádzača alebo zástupcom uchádzača alebo inej oprávnenej osoby. 
V prípade predloženia ponuky na  e- mailovú adresu, je potrebné predložiť aj scan Zmluvy 
o vykonaní energetického auditu s podpisom oprávnenej osoby.  
Uchádzač doplní v Návrhu Zmluvy o vykonaní energetického auditu len vyznačené časti 
v týchto bodoch: 

• v čl. I identifikačné údaje  „Dodávateľa", 
• v čl. IV, bod. 1. a v bode 2. cena za predmet zmluvy, 
• na konci zmluvy miesto, dátum, meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby, 

podpis, obchodné meno, 
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osoby, alebo osôb určených na 

plnenie zmluvy (energetického audítora/energetických audítorov) v nasledujúcom rozsahu:  
 
Energetický audítor/energetickí audítori musí/musia spĺňať: 

a) vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa (uvedie v profesijnom životopise),  
b) byť zapísaný k dátumu predkladania ponuky v zozname energetických audítorov, ktorý 

vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, pričom doba jeho zápisu 
v zozname energetických audítorov je min. 3 roky (uvedie v profesijnom životopise), resp. 
rovnocenným dokladom podľa predpisov v krajine pôvodu podľa prvého odseku tohto 
bodu,  

c) minimálne 5 profesionálnych praktických skúseností na úspešne splnených zmluvách 
alebo projektoch v oblasti komplexných energetických auditov (uvedie v profesijnom 
životopise, alebo zozname praktických skúseností s uvedením lehôt dodania 
a odberateľov, ktorým bola poskytnutá služba), 

d) odbornú spôsobilosť podľa § 13 ods. 1 alebo 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej 
efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. rovnocenným dokladom 
podľa predpisov v krajine pôvodu podľa prvého odseku tohto bodu (uvedie v profesijnom 
životopise),  

e) mať absolvovanú aktualizačnú odbornú prípravu pre energetických audítorov v súlade s § 
12 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, resp. rovnocenným dokladom podľa predpisov krajiny pôvodu podľa 
prvého odseku tohto bodu.  
 

Odôvodnenie primeranosti určenia podmienok účasti: cieľom určených podmienok je  dosiahnuť  
takú kvalitu energetického auditu, ktorá vyplýva zo zákona č. 321/2014 Z. z. o  energetickej 
efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

V prípade predloženia ponuky na  e- mailovú adresu, je potrebné predložiť skeny originálov (vo 
formáte PDF) všetkých požadovaných dokumentov. Zmluvu o vykonaní energetického auditu a Návrh 
uchádzača na plnenie kritéria predkladajú uchádzači vo forme skenu originálu  s podpisom oprávnenej 
osoby. 
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Pri elektronickom predložení ponuky predloží úspešný uchádzač osobe podľa § 8 zákona o verejnom 
obstarávaní originál podpísanej Zmluvy o vykonaní energetického auditu v písomnej listinnej podobe 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
 

 

16. Lehota viazanosti ponúk 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do 31.1.2018. 

 

17. Požiadavky na predmet zákazky 

a. V predloženom energetickom audite musia byť viditeľne označené opatrenia, ktoré bude 
žiadateľ realizovať a jednoznačne identifikované prínosy jednotlivých navrhnutých opatrení 
z energetického auditu. Prínosy energetického auditu musia byť kvantifikované 
prostredníctvom  hodnôt merateľných ukazovateľov vrátane spôsobu ich výpočtov. Ide najma 
o nasledovné merateľné ukazovatele: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov (jednotka: MW), Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov (jednotka: 
MWt), Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (jednotka: MWe), 
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu (jednotka: MWh/rok), 
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE (jednotka: MWh/rok), Množstvo 
elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE (jednotka: MWh/rok), Spotreba energie v 
podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti (jednotka: MWh/rok), Spotreba 
energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti (jednotka: MWh/rok), 
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (jednotka: t ekviv. CO2), Úspora PEZ v 
podniku (jednotka: MWh/rok). 

b. Nevyhnutnou súčasťou energetického auditu musí byť posúdenie, či opatrenia, ktoré bude 
žiadateľ realizovať  sú vhodné na realizáciu formou energetických služieb. 

c. Súčasťou poskytnutia služby výkonu energetického auditu sú písomná správa a súhrnný 
informačný list, ktoré budú vytvorené v troch vyhotoveniach pre každý predmet plnenia 
a taktiež 1x v elektronickej forme na elektronickom nosiči (CD, DVD, USB). 

d. Preberací protokol o energetickom audite obsahuje najmä súpis predmetov energetického 
auditu, celkovú cenu energetického auditu bez DPH a s DPH vrátane sadzby DPH. 

e. Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t.j. 
potvrdením preberacieho protokolu o energetickom audite. 

f. Energetickému audítorovi bude poskytnutá potrebná súčinnosť a umožnená obhliadka. 
g. V prípade ak energetické audity nebudú spracované v súlade s vyhláškou Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky č. 179/2015 o energetickom audite, objednávateľovi 
vznikne nárok na dodatočnú náhradu škody súvisiacu s takto spracovanými energetickými 
auditmi.. 

h. Počas výkonu energetického auditu v areáli verejného obstarávateľa musí audítor a s ním 
spolupracujúce právnické a fyzické osoby rešpektovať interné predpisy auditovaného 
objektu/subjektu. 

i. Dodávateľ sa v prípade financovania predmetu zákazky z prostriedkov Európskej únie zaväzuje, 
že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek po 
schválení žiadosti o refundáciu čo i len časti predmetu tejto zákazky príslušným orgánom 
Európskej únie a kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný 
príspevok  súvisiacej s predmetom zmluvy uzatvorenej medzi Riadiacim orgánom alebo 
Sprostredkovateľským orgánom a žiadateľom o nenávratný finančný príspevok a oprávneným 
osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.  

j. Ostatné podmienky pre realizáciu komplexného energetického auditu sú uvedené v Zmluve 
o vykonaní energetického auditu, ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy. 

 

18. Jazyk ponuky 
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Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku  
(v slovenskom jazyku). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  umožňuje predkladať ponuky 
a ďalšie dokumenty vo verejnom obstarávaní aj v českom jazyku.  

Doklad potvrdzujúci oprávnenie poskytovať predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako je predmet 
zákazky u uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí byť predložený v pôvodnom 
jazyku a súčasne musí byť preložený do štátneho jazyka okrem dokladu predloženého v českom jazyku. 
Ak sa zistí rozdiel v obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.  
 
19. Predkladanie ponúk 
Ponuka sa predkladá v písomnej listinnej podobe prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne 
uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača alebo v elektronickej podobe, najneskôr do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka predkladá prostredníctvom pošty, iného 
doručovateľa alebo osobne, tak ponuka musí byť doručená v uzavretom nepriehľadnom vonkajšom 
obale. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať údaje:  

• adresu osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní,  
• obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača, 

označenie „Neotvárať - VO“ a heslo súťaže: „Komplexný energetický audit“. 
Ak vonkajší obal ponuky nebude uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené údaje, verejný 
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie ponuky.  

Ak sa ponuka predkladá v elektronickej podobe na uvedenú adresu, v predmete e-mailu je potrebné 
uviesť heslo súťaže: „Komplexný energetický audit“. 

Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  

PASELL SLOVAKIA s.r.o. 

Scholtzova 1 

058 01 Poprad  

 

alebo na e-mailovú adresu: vlastimil.haluscak@pasell.sk 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  22.12.2017 o 17.00 hod.  

Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú na iný účel ako na verejné obstaranie tohto predmetu 
zákazky. 
Upozornenie pre uchádzačov: doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za 
predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v tejto Výzve 
na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované v tejto Výzve na predkladanie ponúk 
a bola predložená v lehote určenej v tejto Výzve na predkladanie ponúk. 

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 

20. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, osoba podľa § 8 zákona o verejnom 
obstarávaní  po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk.  
 

Úspešnému uchádzačovi osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní oznámi, že jeho ponuku 
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel  a dôvody neprijatia jeho ponuky. 
 
Za písomné oznámenie výsledku verejného obstarávania sa považuje zaslanie informácie na email 
uchádzača. 
 
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
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Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia 
okolnosti, za ktorých bola táto zákazka zadávaná, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti 
alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve na 
predkladanie ponúk. Ponuka doručená na adresu uvedenú v tejto Výzve na predkladanie ponúk a 
predložená v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí 
lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi nevracia. Zostáva ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke 
u osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

 

 

V Poprade dňa 15.12.2012 

         Ing. Zuzana Rošková 

                    prokurista 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Zmluva o vykonaní energetického auditu 

Príloha č. 3: Návrh uchádzača na plnenie kritéria 


