
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, 
Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov 

 
_____________________________________________________________________________________ 

                 

       
                             
                          

 
 
 

 
 

                           

 
 
Vec    

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 

 na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ) podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov (ďalej len ZVO). 

 

 na výber úspešného dodávateľa podľa § 117  ZVO  pri zadávaní zákazky  s nízkou hodnotou.  
 

 
Verejný obstarávateľ  v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) ZVO týmto prieskumom trhu má záujem zistiť predpokladanú hodnotu 
zákazky (§ 6 ZVO) a následne vybrať úspešného poskytovateľa na uzavretie zmluvy (§ 117 ZVO).  
                                    
1. ZADÁVATEĽ/ OBSTARÁVATEĽ: 
 
 Názov:    Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta 

 Adresa sídla: Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov  
      IČO:    35 555 912 

Kontaktná osoba:   Ing. Martina Korbuľáková   
Tel:   056/66 702 14 
E-mail:  korbulakova@csostv.sk 

 
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:  

 „Komplexné odborné poradenstvo pre GES“  
 

   Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby 
Postup: Zákazka 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 (ZVO).  

Zatriedenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):   
85312320-8 Poradenské služby 
71314300-5 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie 
79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie 

                 
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmetom verejného obstarávania je komplexné odborné poradenstvo pre GES pre Strednú odbornú školu služieb 
a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove, pre vybrané objekty/budovy školy. Zoznam objektov je uvedený v Prílohe č. 5 
Opis objektov. 
 
Rozsah predmetu zákazky: 
Predmetom činnosti bude pripraviť a zabezpečiť pre prípravu uskutočnenia projektu: 

 nezávislého poradcu podľa §12 alebo §19 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti za účelom 
prípravy technickej špecifikácie a iných podkladov, ktoré budú súčasťou súťažných podkladov pre verejné 
obstarávanie garantovaná energetická služba (GES). Odborný nezávislý poradca preukáže spôsobilosť na 
poskytovanie GES alebo energetického audítora podľa zákona   č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. 

 vzorové zmluvy (vrátane sprievodných komentárov a uvedenia možností),  

 

 

 

záujemcovia 

 

mailto:korbulakova@csostv.sk


 
 vzorové podmienky účasti (vrátane sprievodných komentárov a uvedenia možností),  

 vzorovú technickú špecifikáciu (vrátane sprievodných komentárov a uvedenia možností),  

 príklady aplikovania váhových kritérií a inú dokumentáciu (vzorové formuláre pre hodnotenie podmienok účasti, 
hodnotenie ponúk, čestné vyhlásenia, a iné). 

 uskutočnenie celého procesu verejného obstarávania vrátane informačných povinností v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní. 
 

Verejné obstarávanie bude vyhlásené len v prípade, že posudok pre GES bude odporúčať projekt ako 
vhodné na riešenie prostredníctvom garantovanej energetickej služby.  
 
Keďže sa vo verejnom obstarávaní GES nebude obstarávať konkrétne technické riešenie, bude potrebné 
špecifikovať minimálny objem úspor, odhadované náklady, rámec prípustných technických riešení, plus iné 
požadované opatrenia. 
 
Posudok, ktorý bude vypracovaný v úzkej spolupráci s určeným zástupcom Strednej odbornej školy služieb a 
priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove ako podklad pre verejné obstarávanie, bude obsahovať pre každý jednotlivý 
objekt/budovu najmä: 
a) technický popis budovy z hľadiska energetickej náročnosti spolu so stanovením východiskovej, čiže referenčnej 

hodnoty spotreby energie v budove vrátane uvedenia hodnôt ovplyvňujúcich faktorov (počasie, rozsah a spôsob 
využitia, atď.), s definovaním použitých zdrojov údajov, za ktorých bola táto spotreba dosiahnutá, 

b) opis relevantných obmedzení z hľadiska napr. pamiatkovej ochrany, 
c) faktory, ovplyvňujúce spotrebu energie a požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia, 
d) identifikácia opatrení, ktoré majú potenciál zvýšiť energetickú efektívnosť v rámci GES, 
e) identifikácia iných potrebných opatrení (okrem opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti), 
f) identifikovanie potrieb zadávateľa vrátane identifikovania neakceptovateľných opatrení, 
g) stanovenie minimálnej hodnoty úspory energie, ktorá sa má obnovou dosiahnuť, 
h) odhad celkových investičných nákladov a celkovej úspory, stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky na 

základe minimálnej hodnoty úspory energie stanovenej v predchádzajúcom bode, 
i) odhad jednoduchej doby návratnosti investície, 
j) odhad pomeru investície a úspory. 
 
Ako súčasť podkladov pre verejné obstarávanie GES spracuje poskytovateľ v spolupráci s určeným zástupcom 
Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove  aj návrh zmluvy o GES. Návrh zmluvy bude 
vychádzať zo štandardizovanej zmluvy, ktorá bude pozostávať z povinných a voliteľných častí a zabezpečí 
transparentné prerozdelenie rizík tak, aby boli dodržané podmienky Eurostatu pre prenos rizík na poskytovateľa 
GES. Zmluva bude vypracovaná v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. Samotná zmluva 
bude mať formu zmluvy o energetickej efektívnosti podľa § 18 zákona     č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. 
Zmluva bude spracovaná podľa zverejneného návrh zmluvy na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky, 
ktorý reflektuje na usmernenie Eurostatu, aby sa zmluvný záväzok subjektu verejnej správy nezapočítaval do 
verejného dlhu krajiny, prípadne do dlhu daného subjektu verejnej správy. 
 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky, uchádzač predloží ponuku na celý predmet 
zákazky.  

 Variantné riešenia: 
  Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
4. LEHOTA  PLNENIA  ZÁKAZKY:  

 Energetický posudok bude odovzdaný do 1 mesiaca od účinnosti tejto zmluvy, pričom lehota 
poskytovania služieb trvá do uzatvorenia zmluvy s poskytovateľom GES.  Vyhlásenie verejného 
obstarávania GES bude do 1 mesiaca od protokolárneho odovzdania posudku pre GES. 

 
5. MIESTO PLNENIA  ZÁKAZKY: 

 Projekt GES bude aplikovaný v Strednej odbornej škole služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove 
pre vybrané objekty/budovy školy.  
 

6. SPÔSOB URČENIA CENY: 
 verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku formou ocenenia Prílohy č. 1 tejto výzvy,  



 
 ceny uvedené v ponuke uchádzača budú cenami konečnými a musia zahŕňať všetky náklady súvisiace 

s poskytnutím predmetu zákazky,   
 ceny musia byť stanovené v mene eur, zaokrúhlené na dve desatinné miesta.  
 cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov                     

a ostatnými platnými predpismi,  
 v predloženej cenovej ponuke je potrebné uviesť navrhovanú zmluvnú celkovú cenu bez DPH, výšku DPH, 

celkovú cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, 
že nie je platiteľom DPH, vyznačí v Prílohe č. 1. 

 
7. KRITÉRIUM PRE HODNOTENIE PONÚK NA ZÁKLADE: najnižšia cena celkom v eur s DPH  

 
Spôsob  hodnotenia kritérií: poradovým systémom 
Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorého ponuka sa na základe pravidiel na uplatnenie kritéria na hodnotenie 

ponúk umiestni na prvom mieste, t. j. uchádzač s najnižšou celkovou cenou s DPH za predmet zákazky. Ostatné ponuky 

budú zoradené vzostupne podľa výšky ponúkanej celkovej ceny s DPH za predmet zákazky, t. j. ponuke s najvyššou 

celkovou cenou s DPH za predmet zákazky bude priradené najvyššie poradové číslo. 

  Za cenu celkom u platcu DPH sa považuje cena vrátane DPH.Za cenu celkom u neplatcu DPH je to cena celkom. 
 
8. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO  a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. 
 

 
Uchádzač preukazuje podmienky účasti: 

zákon č. 343 /2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a 
o zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  § 32 
ods. 1 písm. e)  

je oprávnený poskytovať službu, ktorá je 
predmetom zákazky, 
 

Výpis zo živnostenského, resp. 
obchodného registra, ZHS a pod. 
 

zákon o verejnom 
obstarávaní 343/2015 Z. z. 
v znení neskorších 
predpisov, § 32 ods. 1 
písm. f)  
 

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v 
štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu, 

Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní. 
Uvedené sa deklaruje predloženým čestným 
vyhlásením (Príloha č. 2 tejto výzvy)  

zákon o verejnom 
obstarávaní 343/2015 Z. z. 
v znení neskorších 
predpisov, § 40 ods. 6 
písm. f) 

konflikt záujmov podľa § 23 nemožno 
odstrániť inými účinnými opatreniami 
 

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti 
konfliktu záujmov v rámci predmetného 
verejného obstarávania. 
Uvedené sa deklaruje predloženým čestným 
vyhlásením (Príloha č. 3 tejto výzvy)  

Pozn. Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti prostredníctvom zápisu v Zozname 
hospodárskych subjektov (ZHS) podľa § 152 ZVO alebo inom ekvivalentnom zozname platnom v Európskej únii, ak tento 
zápis preukazuje požadovanú skutočnosť. 

 
9. OBSAH PREDLOŽENEJ PONUKY: 

Ponuku je potrebné predložiť vo formáte .pdf. a musí obsahovať tieto dokumenty: 
 
1. Doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Za účelom preukázania tejto 

podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie tohto dokladu, u právnických osôb je to napr. výpis z obchodného 
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Uvedený doklad o oprávnení podnikať sa nevyžaduje 
v prípade, ak má uchádzač aktuálny platný zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk, www.zrsr.sk, 
www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať 
predmet zákazky overí verejný obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy. 

2. Cenová ponuka uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - (vyplnený a podpísaný formulár Príloha č. 1 
tejto výzvy)  

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v predmetnom čestnom vyhlásení a uvedie, že               
v prípade, ak sa poskytovateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný 
upraviť tak, aby bola v súlade   s vysúťaženou cenou  t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH 
zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila. 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/


 
3. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní  

podpísané osobou/osobami oprávnenou konať za uchádzača. (vyplnený formulár Príloha č. 2 tejto  výzvy) 
4. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci predmetného verejného obstarávania 

podpísané osobou/osobami oprávnenou konať za uchádzača. (vyplnený formulár Príloha č. 3 tejto výzvy) 
5. Čestné vyhlásenie, že uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť na poskytnutie požadovanej služby verejnému 

obstarávateľovi ako úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy fotokópiou osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
nezávislého poradcu pre GES na poskytovanie GES alebo energetického audítora podľa § 12 alebo § 19 zákona                 
č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, prípadne iný doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti platný v ďalších 
členských štátoch EÚ. (vyplnený formulár Príloha č. 4 tejto výzvy). 

 
10. OBCHODNÉ PODMIENKY:  

 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy.  
 Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude predmetom rokovania o uzavretí zmluvy len s úspešným 

uchádzačom.  
 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky / zálohy. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného 

platobného styku. Platba sa bude realizovať na základe doručenej faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia  verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi. Faktúra vystavená poskytovateľom musí obsahovať všetky 
náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky. V prípade, že daňový doklad 
nebude obsahovať tieto náležitosti, zadávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa 
preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre zadávateľa začne plynúť doručením dokladu zadávateľovi. 

 
11. LEHOTA DORUČENIA PONÚK:  

05.03.2020 (celý deň) 
 

12. LEHOTA OTVÁRANIA PONÚK:  
08.03.2020 o 09.00 hod. u verejného obstarávateľa 
 

13. SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK:   
Ponuku na predmetnú zákazku predkladá uchádzač v elektronickej podobe do 05.03.2021 (celý deň) na  e-mailovú 
adresu: korbulakova@csostv.sk označenú heslom v predmete emailu: Súťaž – Odborné poradenstvo pre GES - 
Neotvárať“. 
 
Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuku: 
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

 
14. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
 

 Otváranie ponúk bude neverejné, verejný obstarávateľ oznámi emailom všetkým uchádzačom, ktorých ponuky 
sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli. 

 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný 
obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí 
z ostatných vyhodnocovaných ponúk. 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, prípadne súťaž zrušiť, ak sa zmenia okolnosti, za 
ktorých  bolo toto zadávanie zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásené, ak ani jeden 
uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným 
požiadavkám na predmet  zákazky, resp. ak ponuky prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa.  
 

V Trebišove dňa 26.02.2021 
 
 
 
                                                                                                                                      RNDr. Slavomír Partila, riaditeľ školy 
 
 
Prílohy : 
Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti VO 
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov 
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača o odbornej spôsobilosti 
Príloha č. 5 – Opis objektov 


