
Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce 
 
 

V Ý Z VA 
         NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY   

 
 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 
 
Vypracovanie energetického auditu v zmysle zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej 
efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  - Spojená škola internátna, Školská 10, 
071 01 Michalovce. 
 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce 
IČO: 17080789 
Zastúpená: Mgr. Ruženou Sabovikovou, riaditeľkou školy 
Telefón: 056/6421591 
E- mail: szsi@stonline.sk 
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Kováčová 
Telefón: 056/6882082 
E – mail: szsi@stonline.sk 
 

2. Druh a predmet zákazky: 

Zákazka podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Vypracovanie energetického auditu v zmysle zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej 
efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Spojená škola internátna, Školská 10, 
071 01 Michalovce. 

3. Opis predmetu zákazky:  

Vypracovanie energetického auditu na budovy Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 
Michalovce. 
Predmet zákazky bude vypracovaný v zmysle zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej 
efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Energetický audit bude slúžiť ako 
podklad ku žiadosti o financovanie obnovy verejných budov z Operačného programu Kvalita 
životného prostredia, špecifický cieľ: 4.3.1.: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 
budov (do kategórie A1).  
 



4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

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

5. Predpokladaná hodnota zákazky spolu:     4 835  € bez DPH  

6. Zdroj finančných prostriedkov:  

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EU. Verejný obstarávateľ neposkytuje 
zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou 
platbou. Právo vystaviť faktúru vznikne zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí zmluvného 
plnenia. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doručenia faktúry. Obstarávateľ si vyhradzuje 
možnosť upravenia rozsahu energetického auditu v rozsahu znenia výziev týkajúcich sa 
zníženia Operačného programu kvalita životného prostredia (2014-2020) špecifického cieľa 
Zníženia spotreby energie pri prevádzke verejných budov.  

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce 

Termín: lehota dodania predmetu zákazky je 30 kalendárnych dni  od vystavenia objednávky. 

8. Náklady na ponuku: 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.  

9. Podmienky účasti:  

Uchádzač predloží nasledovné doklady /fotokópie, scan, pdf/ : - oprávnenie na vykonávanie 
odbornej činnosti podľa § 12 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov, - doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky alebo 
doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou – fotokópia, 
scan, pdf.  

10. Obsah ponuky:  

Uchádzač predloží vypracovanú cenovú ponuku na základe Prílohy č. 1  
a doplnením údajov do predlohy vypracovanej verejným obstarávateľom: Príloha č. 1 – 
Kalkulácia ceny na vypracovanie „Energetického auditu budov - Spojená škola internátna, 
Školská 10, 071 01 Michalovce“. Vypracovanú cenovú ponuku (kalkulácia ceny) je potrebné 
potvrdiť štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. osobou oprávnenou konať za uchádzača  
v záväzkových vzťahoch, následne vyhotoviť jej naskenovanú podobu vo formáte PDF                
a doručiť  verejnému obstarávateľovi.  

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

Cena za obstarávané stavebné práce 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 vydáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. Navrhovaná zmluvná 



cena musí byť vyjadrená v eurách vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie 
túto skutočnosť v ponuke.  

12. Miesto a lehota na predkladanie ponuky:  

Ponuky je potrebné doručiť v lehote do 25.05.2017 do 15:00 hod, na adresu obstarávateľa, 
Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce: 

- elektronicky, na e-mailovú adresu: szsi@stonline.sk. Do predmetu je potrebné uviesť: ,,Súťaž 
- Vypracovanie energetického auditu,“ 

- poštou, na adresu verejného obstarávateľa ( za deň doručenia sa považuje  deň podania na 
poštovú prepravu ), poštovú obálku označiť:  Neotvárať ,, Súťaž - Vypracovanie energetického 
auditu,“ 

- osobne , v zalepenej obálke s označením: Neotvárať  „,,Súťaž - Vypracovanie energetického 
auditu “ na adresu obstarávateľa, do kancelárie kontaktnej osoby /prízemie č. dverí 10/. 

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  

Verejný obstarávateľ po doručení cenových ponúk vykoná vyhodnotenie ponúk. Kritériom na 
vyhodnotenie bude najnižšia cena. Najnižšia celková cena v eurách vrátane DPH, resp. cena 
celkom za celý predmet zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie         
v cenovej ponuke.  

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk do 3 pracovných dní oznámi všetkým 
záujemcom, ktorí predložia cenovú ponuku, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
prostredníctvom elektronickej pošty.  

15. Obchodné a zmluvné podmienky:  

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na predmet zákazky. 

16. Obhliadka miesta dodania:  

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonanie obhliadky za účelom objektívneho 
stanovenia ceny. Termín a čas obhliadky: počas pracovných dní v čase 8:00 – 14:00. 
Uchádzači, ktorí prejavia záujem o obhliadku nahlásia účasť na obhliadke kontaktnej osobe 
verejného obstarávateľa : Ing. Ľudmila Kováčová, tel. č.: 056/6882082 alebo email: 
szsi@stonline.sk. 

 

V Michalovciach,  dňa 16.5.2017 

                                                     

                                                                                                          Mgr. Ružena Saboviková 

                                                                                                                         riaditeľka  



Príloha č. 1 – Kalkulácia ceny  
 

Predmet zákazky: Vypracovanie energetického auditu v zmysle zákone č. 321/2014 Z. z.  
o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  budov Spojená škola 
internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce.   
 
Názov zadávateľa zákazky: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce. 
 
Potenciálny dodávateľ:  
 
 
Platca DPH:  ÁNO – NIE (správne sa označí) 
 

Názov položky Počet Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 

DPH 
20% 

Jednotková 
cena v EUR s 

DPH 

Celková cena 
v EUR s DPH 

Vypracovanie energetického 
auditu  1 

    

Celková cena v EUR s DPH  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

         podpis oprávnenej osoby                    
                                                                                                       za potenciálneho dodávateľa 


