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Výzva na predkladanie ponúk 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Obec Nižná 

Sídlo:   Nová doba 506, 027 43  Nižná 

IČO:    00314684 

Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Rosina, starosta 

Webové sídlo:  www.nizna.sk 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“). 

Kontaktná osoba: Tomáš Kubica 

E-mail:   asistent@nizna.sk  

Telefón:  +421 903643918 

2. Názov zákazky 

Vypracovanie účelového energetického auditu budov vo vlastníctve obce Nižná  

3. Hlavný kód CPV 

71314300-5 – Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie 

4. Druh zákazky 

Služby iné ako bežne dostupné na trhu. Prieskum trhu na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky, 

resp. zákazka s nízkou hodnotou (civilná) v prípade postupu podľa bodu 7 písm. a) tejto výzvy. Postup 

podľa § 117 ZoVO. 

5. Opis predmetu zákazky 

Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej 

efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby. 

Energetický audit bude 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 garantovanú energetickú službu (ďalej aj 

„GES“) bude 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. 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 
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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 (Eurostat Guidance Note: The Recording of Energy Performance 

Contracts in Government Accounts: 

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 

Statistical Treatment of Energy Performance Contracts:  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8885635/guide_to_statistical 

_treatment_of_epcs_en.pdf/f74b474b-8778-41a9-9978-8f4fe8548ab1). 

Energetický audit musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou a musí obsahovať minimálne 

všetky náležitosti uvedené v tomto bode tejto výzvy.  

Predmetom zákazky je vypracovanie jediného energetického auditu, v rámci ktorého budú budovy, 

ktoré sú predmetom tejto výzvy, spracované zvlášť. Predmetom výzvy sú budovy: 

a. Prístavba základnej školy – budova postavená na pozemku parc. reg. C KN č. 675/13 

evidovanom na LV č. 948 v k. ú. Nižná, celková podlahová plocha 3 018,45 m2, 

b. Telocvičňa – budova na postavená na pozemku parc. reg. C KN č. 675/4 evidovaná na LV č. 

948 v k. ú. Nižná, celková podlahová plocha 837,50 m2, 

c. Obchodná budova – budova súp. č. 26 postavená na pozemku parc. reg. C KN č. 154 

evidovaná na LV č. 948 v k. ú. Nižná, celková podlahová plocha 246,00 m2, 

d. Dom služieb – budova súp. č. 308 postavená na pozemku parc. reg. C KN č. 150/2 evidovaná 

na LV č. 948 v k. ú. Nižná, celková podlahová plocha 462,00 m2, 

e. Zdravotné stredisko – budova súp. č. 480 postavená na pozemku parc. reg. C KN č. 678 

evidovaná na LV č. 948 v k. ú. Nižná, celková podlahová plocha 1 194,00 m2, 

f. Obchodná budova – budova súp. č. 484 postavená na pozemku parc. reg. C KN č. 666 

evidovaná na LV č. 948 v k. ú. Nižná, celková podlahová plocha 344,47 m2, 

g. Obchodná budova – budova súp. č. 492 postavená na pozemku parc. reg. C KN č. 641 

evidovaná na LV č. 948 v k. ú. Nižná, celková podlahová plocha 204,75 m2, 

h. Obchodná budova – budova súp. č. 493 postavená na pozemku parc. reg. C KN č. 642/1 

a 642/2 evidovaná na LV č. 948 v k. ú. Nižná, celková podlahová plocha 204,75 m2, 

i. Obchodná budova – budova súp. č. 494 postavená na pozemku parc. reg. C KN č. 647/1 

a 647/2 evidovaná na LV č. 948 v k. ú. Nižná, celková podlahová plocha 204,75 m2, 

j. Obchodná budova – budova súp. č. 495 postavená na pozemku parc. reg. C KN č. 649 

evidovaná na LV č. 948 v k. ú. Nižná, celková podlahová plocha 299,25 m2, 

k. Bytovka – budova súp. č. 777 postavená na pozemku parc. reg. C KN č. 2813/224 evidovaná 

na LV č. 948 v k. ú. Nižná, celková podlahová plocha 1 541,40 m2, 

l. Budova súp. č. 44 postavená na pozemku parc. reg. C KN č. 1 evidovaná na LV č. 299 v k. ú. 

Zemianska Dedina, celková podlahová plocha 416,00 m2. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky 

Bude určená na základe tohto prieskumu trhu. 

7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. Návrh zmluvy o dielo je uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy. 
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Podmienky uzavretia zmluvy o dielo sa viažu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky, ktorú 
verejný obstarávateľ určí ako aritmetický priemer ponúknutých cien bez DPH uvedených v doručených 
cenových ponukách na základe tejto výzvy. Ak bude na základe doručených cenových ponúk v rámci 
tohto prieskumu trhu určená predpokladaná hodnota zákazky: 

a) nižšia ako 30 000,00 EUR bez DPH, verejný obstarávateľ je oprávnený vyhodnotiť ponuky podľa 
kritérií uvedených v bode 8 tejto výzvy a s úspešným uchádzačom uzavrieť zmluvu o dielo, 

b) rovnaká alebo vyššia ako 30 000,00 Eur bez DPH, verejný obstarávateľ nebude ponuky 
vyhodnocovať podľa kritérií uvedených v bode 8 tejto výzvy a prieskum trhu bude použitý 
výlučne na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 
 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena s DPH, resp. konečná cena v prípade neplatiteľa DPH. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

bude uplatnené v prípade postupu podľa bodu 7 písm. a) tejto výzvy. 

9. Dĺžka trvania zákazky 

Do 18 mesiacov od účinnosti zmluvy týkajúcej sa poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov 

na financovanie zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Výzvy zameranej na Rozvoj 

energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – OPKZP-PO4-SC441-2019-53 uzatvorenej 

medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku v prípade 

schválenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom NFP310040AQY8 pre 

projekt Vypracovanie účelového energetického auditu budov vo vlastníctve obce Nižná. 

10. Podmienky účasti 

Uchádzač predkladá ponuku, ktorá bude obsahovať: 

a) Spôsob určenia ceny a návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, 

b) Doplnený návrh zmluvy o dielo podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. 

Uchádzač musí mať oprávnenie poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá 

uchádzač ponuku.  

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy požadovať doklad o tom, 

že disponuje vlastnou kapacitou aspoň jedného energetického audítora, ktorý disponuje Osvedčením 

energetického audítora podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne iný doklad o ekvivalentnej 

odbornej spôsobilosti v ďalších členských štátoch EÚ 

U úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy overovať platný zápis 
v Registri partnerov verejného sektora (v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
315/2016 Z. z.“)), ak je partnerom verejného sektora. V prípade, že úspešný uchádzač nie je partnerom 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., predloží pred podpisom zmluvy o tejto skutočnosti 
čestné vyhlásenie. 
 
Ponuka musí byť doručená: 

a) poštou na adresu Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43  Nižná alebo 
b) osobne na obecný úrad v Nižnej, Nová doba 506, 027 43  Nižná po predchádzajúcej dohode 

s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1 tejto výzvy alebo 
c) emailom na adresu asistent@nizna.sk.  

 

mailto:asistent@nizna.sk


 
 

11. Lehota na predkladanie ponúk 

28.8.2020, 10.00 hod. 

12. Lehota viazanosti ponuky 

Predložená ponuka nesmie byť časovo viazaná. 

13. Doplňujúce informácie 

13.1 Zákazka bude financovaná Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu 

v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na Rozvoj 

energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – OPKZP-PO4-SC441-2019-53 a vlastných 

zdrojov verejného obstarávateľa. 

13.2 Prieskum trhu primárne nevedie k uzatvoreniu obchodného záväzkového vzťahu, ale slúži na 

určenie predpokladanej hodnoty zákazky; avšak v prípade, ak predpokladaná hodnota zákazky na 

základe predložených ponúk bude nižšia ako 30 000,00 EUR bez DPH, verejný obstarávateľ môže 

postupovať v zmysle bodu 7 písm. a) tejto výzvy. 

13.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov. 

13.4 Verejný obstarávateľ môže v prípade potreby vysvetliť, príp. doplniť informácie uvedené vo 

výzve a jej prílohách. Vysvetlenie, príp. doplnenie bude záujemcom zaslané elektronickou poštou. 

13.5 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk. 

13.6 Proti rozhodnutiam verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZoVO 

nie je možné podať námietky (§ 170 ods. 7 písm. b)  ZoVO). 

13.7 Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač. 

 

Prílohy: 

1. Spôsob určenia ceny a návrh na plnenie kritérií 

2. Návrh zmluvy o dielo 

 

V Nižnej 20.8.2020 

 Ing. Jaroslav Rosina 

 starosta 

 

 


