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Výzva na predloženie ponuky.

Dovolujeme si Vás požiadat o predloženie ponuky na poskytnutie služby - Vypracovanie
jediného energetického auditu (pre pät‘ budov kultúrnych domov) v rámci projektu ‚Učelové
energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš“.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Eurápskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.
lnvestičná priorita: 4.4, Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre
mestské oblasti vrátane podpory udržatel‘nej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných
opatrení, ktorých ciel‘om je zmiernenie zmeny klímy.
Specifický ciel‘: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou
stratégiou pre všetky typy území.
Kód výzvy QPKZ-P04-SC441-2019-53

V prílohe Vám zasielame Výzvu na predloženie ponuky, podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verime, že sa procesu
verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovatelnú ponuku na požadovaný predmet
zákazky v súlade s výzvou.

S pozdravom

Príloha: Výzva na predkladanie ponúk

Ing. arch. Matej Petran
odbor výstavby

Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš, teL +421 445565111-12, fax: +421 44562 1396,
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, ICO: 00315524, DIČ: 2021031111



VÝZVA
na predloženie ponuky

podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
‚ doplneni niektorých zákonov (ďalej len ZVO) na poskytnutie služby

„Učelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš“

I ldentifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Liptovský Mikuláš
ICO: 00315524
DIČ: 2021031111
Sĺdlo organizácie: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Statutárny zástupca: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Pavkovčeková, za verejné obstarávanie
Telefón: 044/5565448
E-mail: mpavkovcekovamikulas.sk

2. Predmet zákazky — opis:

Predmetom zákazky je vypracovanie jediného energetického auditu (pre páť budov kultúrnych domov)

Podlahová plocha každej jednotlivej budovy:
1. Kultúrny dom, Palúdzka — 975,00 ni2.

Budova zapísaná v katastri nehnuteľností na LV 6.4401, katastrálne územie Palúdzka, obec Liptovský
Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, parc. č. KN-C 678/1, zastavená plocha a nádvorie o výmere 604 m2.
Súpisné čĺslo stavby 350.

2. Kultúrny doni, Liptovská Ondrašová — 722,00 ni2.
Budova zapisaná v katastri nehnuteľnostĺ na LV Č. 4401, katastrálne územie Liptovská Ondrašová, obec
Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, parc. č. KN-C 476/2, zastavená plocha a nádvorie o výmere
227 m2. Súpisné číslo stavby 97.

3. Kultúrny dom, Ianovo — 2.145,00 m2.
Budova zapísaná v katastri nehnuteľností na LV Č. 267, katastrálne územie ll‘anovo, obec Liptovský
Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, parc. č. KN-C 4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 994 m2.
Sůpisné číslo stavby 54.

4. Vereiná správa, Demánová — 1.790,00 m2.
Budova zapísaná v katastri nehnuteľnosti na LV 355, katastrálne územie Demänová, obec Liptovský
Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, par. č. KN-C 5/1, zastavaná plocha a nádvorie o výrnere 2727 m2.
Sůpisné číslo stavby 145.

5. Kultúrny doni, Ploštín —671 ni2.

Budova zapĺsaná v katastri nehnuteľnostĺ na LV Č. 313, katastrálne územie Ploštín, obec Liptovský
Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, parc. č. KN-C 24/1 zastavená plocha a nádvorie o výniere 646 m2.
Súpisné číslo stavby 74.

2. Špecifikácia predmetu zákazky - hlavné charakteristiky požadovanej služby

Podmienky, ktoré musĺ každý účelový energetický audit obsahovať:
1. energetický audit bude vypracovaný odborne spósobilou osobou za účelom identifikácie a

návrhu opatrení energetickej efektĺvnosti realizovatelných formou garantovanej energetickej
služby (ďalej len .GES1;

- odborne spósobilá osoba musí spIňať podmienky podľa 12 ods. I alebo 13 ods. 1 alebo ods.
3 zákona č. 32112014 Z. z. o energetickej efektivnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
zneni neskorších predpisov,

- pri návrhu opatrení energetickej efektívnosti sa postupuje štandardným spčsobom, ako je to zaužívané
v bežnej technickej praXi. Navrhujú sa opatrenia financovateľné z vlastných zdrojov žiadatel‘a,
prostrednictvom úveru alebo dotácií a s využitĺm GES. Každé navrhované opatrenie musí obsahovat‘
vyjadrenie kjeho realizovatel‘nosti formou GES. Návrh opatrenia uskutočniteľného prostrednĺctvom
GES, musí zároveň obsahovať aj vyjadrenie k jeho realizovatel‘nosti bez započitania do
verejného dlhu podIa usmernenia Európskeho štatistického úradu (Eurostat Guidance Note: The
Recording of Energy Performance Contracts in Government Accounts:



http://eceuropa.eWeurostat!docbrnents/ 101 5035/7959867/Eurostat-Guidance-Note-Recording-
Energy-Perform-Contracts-Gov-Accountspdf/) a podľa používatefskej príručky (A Guide to the
Statistical Treatment of Energy Performance Contracts: http:I/eceuropa.eu/eurostat!documents!
101 5035!8885635!qLide to stat stica. treatrnent of eocs enpdf/f74b474b8778-41 a9-9978-
8fMe8548a1).

2. výsledkom bude pisomná správa z energetického auditu! ktorú mesto Liptovský Mikuláš
zverejní na svojom webovom sídle po dobu udržatel‘nosti projektu s názvom Učelové
energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš v rámci 53. výzvy na
predkladanie žiadostĺ o NFP s kódom OPKZP-P04-SC441-2019-53.

- energetický audit musí byť vypracovaný minimálne v rozsahu prilohy Č. 6 Smernice EP a Rady
Č. 2012/27/EU O energetickei efektívnosti. Na vypracovanie správy z energetického auditu v štátnom
jazyku sa primerane použije vyhláška Ministerstva hospodárstva SR Č. 17912015 Z. z. o
energetickom audite. Pre opatrenia energetickej efektivnosti vhodné pre SES musí správa z
energetického auditu obsahovať podklady, potrebné na vypracovanie posudku mininiálne v rozsahu
kapitoly 2.2 odseku 1 pism. b) bodu L až x. dokumentu „Postup pri priprave a realizácii
garantovaných energetických služieb vo verejnej správe“, ktorý je zverejnený na webovom sídle
Ministerstva hospodárstva SR https:1/www.mhsr.skĺerergetka/garantovara-eriergeticka-sluzDa-pre-
vereíny-sektor. Ak nie je žiadne z navrhnutých opatreni realizovatelné prostredníctvom SES, musí byt‘
táto skutoČnost‘ v správe z energetického auditu riadne zdövodnená.
- Obdobie udržateľnosti trvá minimálne 5 rokov po finanČnom ukončení projektu.

3. Účelové energetické audity budú vypracované k budovám s touto podlahovou plochou:
1. Kultúrny doni, Palúdzka — 975,00 m2.
2. Kultúrny dom, Liptovský Ondrašová — 722,00 m2.
3. Kultúrny dom, Iľanovo — 2.145,00 m2.
4. Verejné správa Demänová — 1.79000 m2.
5. Kultúrny dom, Ploštín —671 m2.

Ďalšie požiada vky:
- účelové energetické audity budú vypracované v zmysle zákona Č. 321/2014 Z. Z. v zneri(

neskorších predpisov v slovenskom jazyku

Minimálne kritériá pre energetické audity:
a) mali by obsahovať najmá technický popis budovy subjektu verejnej správy z hľadiska energetickej
náročnosti spolu so stanovenĺm referenčnej hodnoty spotreby energie v budove,
b) zakladajú sa na aktuálnych, nameraných, sledovatelných prevádzkových údajoch o spotrebe energie
a (v pripade elektriny) profiloch zaťaženia;
c) obsahujú podrobné preskúnianie profilu spotreby energie budov alebo skupin budov, priemyselných
činnosti alebo zariaden[ vrátane dopravy;
d) vychádzajú vždy, keďje to možné, z analýzy nákladov založenej na životnom cykle (LCCA) namiesto
jednoduchých období návratnosti (SPP) s ciefom zohľadniť dlhodobé úspory, zostatkové hodnoty
dlhodobých investícií a diskontné sadzby;
e) sú vyvážené a dostatočne reprezentativne, aby umožňovali vytvorenie spoľahlivého obrazu o
celkovom hospodáreni $ energiou a spoľahlivo určili najvýznamnejšie príležitosti na zlepšenie.
fl energetické audity umožnia podrobné a overené výpočty pre navrhované opatrenia, aby bob možné
poskytovať jednoznačné informácie o potenciálnych úsporách, vychádzajúc z reálneho technického
stavu z obhliadky.
g) údaje použité v rámci energetického auditu musia byt‘ uchovatelné, aby bola možná spátná analýza
v čase a ich spátné vyhladanie.

Podklady k následnému spracovaniu účelových energetických auditov:
- poskytnutie základných údajov a informácií ku každej jednotlivej budove,
- (aktúry za energie k nahliadnutiu (za posledné 3 roky),
- evidencie spotrieb energiĺ (za posledné roky),
- projektová dokumentácia budov, v pripade ak sú k dispozícii,
- sprievod kompetentnou osobou od objednávatel‘a pri obhliadke,
- súčinnosť investora a odbornej spösobilej osoby.



3. Predpokladaná hodnota zákazky:

18.59700 EUR bez DPH, určená v zrnysle 6 ZVO.

4. Kód spoločného slovnika obstarávania (CPV):

Hiavný predrnet:

71314300-5 Poradenské služby pre oblasť efektivneho využitia energie

5. Typ zmluvy:
Zmluva odjelo podia 536 a nasi. zák. č. 513/1 991 Zb. Obchodného zákonnika v zneni
neskoršich predpisov.

6. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania:
Financovanie predmetu zákazky bude z prostriedkov verejného obstarávatel‘a (5% oprávnených
nákladov), Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85% oprávnených nákladov) a Zo štátneho
rozpočtu SR (10% oprávnených nákladov).Financovanie bude prebiehať na základe faktúr,
spösobom predfinancovania ale aj refundácie
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.

7. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

8. Možnost‘ predioženia cenovej ponuky:
lba na celý predmet zákazky.

10. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Začatie: dňom účinnosti zniluvy
Dokončenie: do 31.05.2022

11. Lehota na predkladanie ponúk:
19.11.2020 12.00 hod.

12. Lehota viazanosti ponúk
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do: 31. 05. 2021

13. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1. V prípade osobného doručenia uchádzači
odovzdajú ponuku do podateľne v uzatvorenej obálke s označením

„Sút‘až neotvárat“
„Energetické audity“

alebo ponuku zašijte elektronicky na e-mailovú adresu rn.pavkovcekovamikulas.sk

14. Obsah ponuky
- Ponuka pred)ožená uchádzačom musí obsahovať:
- identifikačné údaje uchádzača — obchodný názov, adresa sĺdla uchádzača, meno, priezvisko a

funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača, KĎO, iČ DPH. kontaktné telefónne čísla a e-mailová
adresa,

- Cestné vyhlásenie „Konflikt záujmov‘ (prĺloha či)
- Cestné vyhlásenie Zákaz činnosti“ (prĺloha č. 2)
- Cestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí S podmíenkami určenými verejným obstarávate[om vo

výzve, a o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke. podpisané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (príloha č. 3)

- Cenová kalkulácia, kde bude uvedený spósob tvorby ceny na dodanie predmetu zákazky (priloha
č.4)

- Zmluva o dielo podpisaná štatutárnym zástupcom v jednom vyhotoveni (prĺloha č. 5)
- Kópia oprávnenia na podnikanie, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra

(verejný obstarávateľ bude pri podpise zmluvy vyžadovať takýto doklad v origináli alebo v
overenej kápu). Verejnému obstarávateľovi je umožnený prístup k údajom z informačných
systémov verejnej správy podIa 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na



znižovanie administrativnej zátaže využĺvaním nformačných systémov verejnej správy a O
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), tzn. že uchádzač nie je povinný
predkladať tento doklad.

- Doklad o odbornej spósobilosti: energetický auditor — uchádzač predloží doklad, že dispouje
kapacitou energetického auditora a zároveň uvedie meno a priezvisko odborne spósobilej osoby.

15. Spósob určenia ceny:

- V zmysle zákona o cenách NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa
považujú ceny uvedené v ponuke za ceny maximálne.

- Navrhovaná cena musí byť stanovená podia 5 3 zákona o cenách
- Ceny budú vyjadrené v euro a budú platné počas trvania zmluvy.
- Ak uchádzač je platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- Sadzba DPH a výška DPH
- Navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH ‚ uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Súčasne na túto

skutočnosť v ponuke upozorní.
- Uchádzač bude ponúkať komplexně služby na báze “komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková

cena ponuky pokryla všetky jeho závšzky v zmysle výzvy z hl‘adiska poskytnutia služby.

16. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH

17. Ďalšie informácie
- Verejný obstarávatef bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy

a zároveň si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov O písomné vysvetlenie ponúk,
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávatela alebo predložené obchodně
podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávatela,

- Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom výsledok na základe prieskumu trhu štandardným
spósobom (oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk).

- Zmluvu je potrebné uzatvoriť do 5 dní odo dňa naclobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o schválení verejného obstarávanía riadiacim orgánom.

- Uspešný uchádzač musí splňať podmienky účasti podľa 5 32 ods. 1 písni. e) a f) ZVO a nesmie
existovať dčvod na vylúčenie podľa 5 40 ods.6 pism.f) ZVO . Ustanovenie 5 11 ZVO týmto nie je
dotknuté.

- Hospodársky subjekt móže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle
5152 ods.1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo Hospodársky subjekt móže
predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávatel‘om na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným eurápskym dokumentom podľa 5 39 aiebo čestným vyhlásením, v
ktorom vyhlási, že splňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávatel‘om a poskytne
verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

- Odkladacia podmienka účinnosti Zrnluvy — Zmluva o dielo nadobudne účinnosť až po jej kontrole
a schválení VO zo strany SORO/RO.

Prilohy
či. Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov‘
č.2. Čestné vyhlásenie ‚Zákaz činnosti
č.3. Čestné vyhlásenie
č.4. Cenová ponuka
čS. Návrh zmluvy o dielo



Priloha Č. I

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby, postup podia 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

„Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš“

(doplniť názov uchádzača),

zastúpený (doplnit meno a priezvisko štatutárneho zástupcu),

akc uchádzač, který predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len

„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (cfalej len „zákazka“) výzvou

na predkladanie ponúk uverejnenou na httQs://w‘w.mikulas.sk/

týrnto

čestne vyhlasujem, že:
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjat voči žiadnej osobe na strane verejného
obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanoveni 23
ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a O zmene a doplneni
niektorých zákonovv platnom zneni (,zainteresovaná osoba‘) akékol‘vek aktivity,
které vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v sútažL

- som neposkytol a neposkytnem akejkolvek či i len potencionálne zainteresovanej
osobe priame alebo nepriamo akúkolvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu
alebo odmenu súvisiacu se zadanim tejto zákazky,

- budem bezodkladne informovat verejného obstarávateľa o akejkol‘vek situácii, která
je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viest ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytnem verejnému obstarávatel‘ovi v postupe tohto verejného obstarávania
presné pravdivé a úplné informácie.

V dňa

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis



Príloha Č. 2

Čestné vyhlásenie „Zákaz účasti“

Zákazka s nĺzkou hodnotou na poskytnutie služby, postup podia 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov,

„účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš“

(doplniť názov uchádzača),

zastúpený (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu),

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (d‘alej len

„sút‘až“) vyhiáseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou

na predkladanie ponúk uverejnenou na https://www.mikuias.sk/ týmto

čestne vyhlasujem, že:
- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným

rozhodnutím v Siovenskej republike aiebo V štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,

V dňa

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis



Priloha Č. 3

Čestné vyhlásenie

Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby, postup podia 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

„ÚČeové energetické audity kutúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš“

(doplníť názov uchádzača),

zastúpený (doplníť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu),

ako uchádzač, ktorý predložfl ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nĺzkou hodnotou (daiej len

„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššíe uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou

na predkiadaníe ponúk uverejnenou na https://www.mikuias.sk/ týmto

čestne vyhlasujem, že:
že súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve, a všetky údaje a
doklady uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

V dňa

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis



Priloha Č. 4

Identifikácia záujemcu
Názov organizácie:

ičo:

DIČ:

Sídlo organizácie:

Štatwárny zéstupca:

Kontaktná osoba:

Telefán:

Fax:

E-mail:

P.č. Budova (katastrálne územie) Celková podlahová Cena I Cena
plocha (m2) bez DPH (€) s DPH (E)

1 Patúdzka 975,00

2 Liptovská Ondrašová 72200

3 JFanovo 2 145,00

4 Deinňnová 1790.00

5 Ploštin 671.00

_Spolu

Dňa

Podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka



Príloha Č. 5

ZMLUVA O DlELO

uzavretá podia ust. 536 a nasl. zák. č. 513/1 991 Zb.
Obchodného zákonnika v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávatel‘a

Číslo zmluvy zhotovitel‘a

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo: Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta

IČO: 00315524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
BAN : SK89 5600 0000 0016 0044 3002

Bankové spojenie: VÚB, as. Mlynské Nivy 1,82990 Bratislava 25
IBAN: SKB5 0200 0000 0043 9453
Tel.: 044/5565 111

E-mail: lmikulas(mikulas.sk

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
lČ-DPH:
Bankové spojenie:
BAN:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde oddiel vložka
číslo
Tel.:
Fax:
E-mail:

Článok I.
Predmet Zmluvy

1. Táto Zmluva je uzavretá na základe verejného obstarávania, ktoré uskutočnil Objednávateľ ako
výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podfa 117 zákona č. 343/2015 Z. Z. O verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (d‘alej aj len
ZVO«).

2. Predmetom zmluvy je zo strany zhotovitel‘a vypracovanie jediného energetického auditu (pre páť
budov) kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš, v rámci získaného nenávratného finančného
prispevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Výzvy zameranej
na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni s kódom OPKZP-P04-5C441-
2019-53 (ďalej en výzva na predkladanie žiadosti o NFP“). Pre projekt v ITMS 2014+: 310041Y856
- Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš.

3. Účelom je identifikácia a návrhy opatrení energetickej efektivnosti realizovatelných formou
garantovanej energetickej služby a predloženie správy z energetického auditu vybraných objektov
objednávateľa. Energetický audit musí byť vypracovaný minimálne v rozsahu prilohy Č. 6 Smernice
EP a Rady č. 2012/27/EÚ o energetickej efektivnosti. 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 (dalej aj ‚!GES) musí správa z energetického auditu obsahovat podklady
potrebné na vypracovanie posudku minimálne v rozsahu kapitoly 2.2 odseku 1 písm. b) bodu L až
x. dokumentu „Postup pri príprave a realizácü garantovaných energetických služieb vo verejnej
správe“, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR
https://w‘w.mhsr.sk/energetika/garantovana-energeticka-sluzba-pre vereinv-sektor. Ak nie je
žiadne z navrhnutých opatrení realizovatelné prostrednictvom GES, musí byt táto skutočnosť v
správe z energetického auditu ríadne zdövodnená.

4. Pri návrhu opatrer« energetickej efektívnosti sa postupuje štandardným spósobom, ako je to
zaužívané v bežnej technickej praXi. Navrhujú sa opatrenia financovatelné z vlastných zdrojov
žiadatel‘a, prostrednictvom úveru alebo dotácii a s využitím GES. Každé navrhované opatrenie musí
obsahovať vyjadrenie k jeho realizovatefnosti formou GES. Návrh opatrenia uskutočniteľného
prostredníctvom GES, musí zároveň obsahovať aj vyjadrenie k jeho realizovateľnosti bez
započítania do verejného dlhu podľa usmernenia Eurápskeho štatistického úradu (Eurostat
Guidance Note: The Recording of Energy Performance Contracts in Government Accounts:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 101 5035/7959867/Eurostat-Guidance-Note-Recording-
Energy-Perform-Contracts-Gov-Accounts.pdf/) a podľa používatel‘skej príručky (A Guide to the
Statistical Treatment of Energy Performance Contracts:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1 01 503518885635/guide to statistical treatment of epcs
en.pdf/f74b474b-8778-41 a9-9978-8f4fe8548ab1) usmernenie Európskeho štatistického úradu.

5. Energetický audit bude vypracovaný odborne s6sobilou osobou, ktorá musí spňať podmienky
podľa 5 12 ods. 1 alebo 513 ods. 1 alebo ods. 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.

6. Objednávatef sa zavázuje riadne vykonané dielo prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť zhotovitelovi
dojednanú cenu podľa článku II. tejto zmluvy.

Článok II.
Cena

Objednávateľ sa zavázuje zaplatiť ihotoviteľovi za vykonanie diela v rozsahu dojednanom v tejto
zmluve cenu:

Celková cena bez DPH Eur
DPH % Eur

ICelková cena s DPH Eur[
(slovom Eur) (ďalej ako „Cena za
Dielo“).

2. Cena za dielo je splatná po odovzdani kompletného diela podľa podmíenok tejto zmluvy
poskytovatelöm, na základe preberacieho protokolu ktorý je prilohou Zmluvy O dielo.

3. Ceny stanovené v tejto Zmluve sú pevné a konečné. Cena zahřňa všetky náklady spojené
s vypracovaním diela.

Článok III.
Zhotovenie dlela a termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zavázuje dielo zhotoviť v termine do 31. 05. 2022 od účinnosti Zmluvy.
2. Za splnenie terminu zhotovenia diela podIa bodu 1, Čl. III sa považuje odovzdanie diela zhotoviteľom

a prevzatie celého riadne zhotoveného diela objednávate[om na základe písomného protokolu
o odovzdaní a pravzati diela podpísaného objednávatelom a zhotoviteľom.

3. Deň podpisu protokolu sa považuje za deň prevzatia diela objednávateľom. Zhotovitel nie je
v omeškaní, ak mu objednávatel neposkytol potrebriú súčinnosť.

4. Vlastníctvo k vykonanému dielu prechádza na objednávatela dňom písomného odovzdania
a prevzatia diela objednávateľom v zmysle bodu 2, Čl. III.

5. Zhotoviteľ sa zavázuje na riadne a včasné splnenie diela podIa tejto zmluvy.



6. Objednávateí sa zaväzuje, že dielo vyhotoví vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo a
riadne dokončené dielo prevezme za podmienok stanovených v tejto zmluve a že za jeho
zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu podia Čl. II tejto zmluvy.

Článok IV.
Platobné podmienky

1. Úhrada ceny za dielo podia či. II, bod 1 tejto zniluvy bude zhotovitelovi uhradená na základe ním
vystavenej faktúry. Podkladom pre faktúru bude preberací protokol, podpísaný kontaktnou osobou
objednávate[a.

2. Zhotoviteľom vystavená faktúra v 4 identických originálnych vyhotoveniach, musí obsahovať všetky
potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, a to najmá zákona Č.
222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj d‘alšie náležitosti v zmysle
tejto zmluvy podľa aktuálnej príručky pre prijímatel‘a Operačného programu Kvalita životného
prostredia pre oblasť podpory: Príoritná os 4 z důvodu preukázania oprávnenosti výdavkov.
Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi.

3. Faktúra sa uhrádza iba bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa v záhlaví tejto zniluvy.
4. Ak faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ takto vyhotovenú faktúru alebo

vyúČtovanie vráti na jej opravu, príp. doplnenie. V takomto pripade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti faktůry. Pri novej správne vyhotovenej alebo opravenej íaktúre plynie nová lehota
splatnosti, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcini po dni doručenia opravenej alebo doplnenej
faktúry alebo vyúčtovania objedněvateĺovi.

5. Zhotovitel‘ berle na vedomie, že cena za dielo bude uhradená čiastočne z Európskych štrukturálnych
fondov (85%), čiastočne zo štátneho rozpočtu SR (10%) a Čiastočne z vlastných zdrojov
objednávatel‘a (5%).

Čiánok V.
Záručná doba a zodpovednosť za vady diela

1. Zhotovite[ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa platných právnych
predpisov, technických noriern a podmienok tejto zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané
v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatel‘ovi. Za vady
vzniknuté po odovzdaní zodpovedná iba vtedy, ak boli spůsobené porušením jeho povinností
a nedodržaním platných noriem.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa jeho
protokolárneho odovzdania zhotoviteľom objednávateľovi.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade výskytu vád v záručnej dobe, je objednávateľ oprávnený
požadovať a zhotovitel‘ povinný odstrániť tíeto vady bezplatne, v písomne dohodnutom termine na
odstránenie vád.

5. Objednávateí je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi zistené vady dlela bez zbytočného
odkladu.

6. Nároky objednávateía z riadne reklamovanej vady sa nadia príslušnými ustanoveniami Zákona č.
513i1991 Zb. Obchodného zákonnika v platnorn zneni.

Článok Vl.
Podmienky vykonania dieia

1. Zhotovitel‘ sa zavázuje, že bude pri plneni predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou
a v súlade $ rozhodnutiami, záväznými stanoviskami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej
správy a samosprávy a ďalšich dotknutých subjektov vydaných pred, resp. v procese plnenia
predmetu zmluvy, v zmysle požiadaviek objednávatela a podmienok verejného obstarávania.

2. Dielo sa zhotovitel‘ zavázuje vyhotovíť v rozsahu a forme, aby zodpovedala platnej slovenskej
legislatíve, platným právnym predpisom a európskym a slovenským technickým normám, a v
súlade s požiadavkami a podmienkami vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostĺ o poskytnutie
NFP.

3. Zhotovitel‘ sa zavázuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov



verejného sektora a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘aIej
ako »Zákon o RPVS“).

4. Zhotovitel‘ sa zavázuje vypracovať dielo v zmysle podmienok, obsahu a rozsahu stanovených touto
zmluvou, ato v tlačenej podobe, minimálne v 10 vyhotoveniach (zviazaných minimálne hrebeňom)
v požadovanom rozsahu a v elektronickej podobe v 1 vyhotovení na CD/DVD nosiči (obsahom
CD/DVD buclú vypracované energetické audity kultúrnych domov v požadovanom rozsahu v
editovateľnom formáte a v pdf. formáte),

5. Medzi zmluvnými stranami bob dojednané, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na
objednávateľa dňom písomného odovzdania a prevzatia diela objednávatel‘om v zmysle či. III tejto
zmluvy.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že všetky skutočnosti obchodnej, technickej abebo inej povahy, o
ktorých sa zmluvné strany počas plnenia predmetu tejto zmluvy dozvedeli, sú predmetom
obchodného tajomstva, podIa príslušriých ustanoveni Obchodného zákonnika. Zmluvné strany sa
zaväzujú, že tieto informácie nepoužijú pre mé účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy a
neposkytnú ich tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany.

7. Zhotoviteľ sa zavázuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávatel‘skými
službami kedykol‘vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
prispevku, v rámci ktorej bude dodané dielo financované, a to oprávnenými osobami v zmysle
zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im
potrebnú súčinnosť.

Oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a. Poskytovatel‘ NFP a ním poverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel‘ského

orgánu a nimi poverené osoby,
c. Najvyšši kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Urad vládneho auditu) a osoby

poverené na výkon kontroly/auditu,
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
Ĺ Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EU,
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s prislušnýnii

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EU.

Článok VII.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovite[ neodovzdá dielo v zmluvne dohodnutom termine, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania,

2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v čase dohodnutom v tejto zmluve pnp. v čase písomne
dohodnutom zmluvnými stranami, zaplati zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej
vyfakturovanej z ceny diela za každý deň omeškania.

3. Zaplatením zmluvnej pokuty, nieje dotknutý nárok objednávatel‘a na náhradu škody.
4. Zhotovitel‘ nie je v omeškaní v pnipade, že omeškanie zhotoviteľa je spósobené prekážkou na

strane objednávateía (napr. neskorým dodaním podkladov, v prípade ak objednávatel‘ nebude mať
všetky podklady k dispozícfl).

5. Ak objednávatet nezaplatí faktúru v lehote vymedzenej touto zmluvou, zhotovitel‘ je oprávnený
požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02% z celkovej
vyfakturovanej sumy za každý deň omeškania.

6. Zmluvné strany výsbovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, tj. ich
právny důvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej volnosti,
sú V súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými
zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podIa predmetu tejto zmluvy. Význam povinnosti
zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej
pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spösobiť neplatnosť
dojednania o zmluvných pokutách.



Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy, riešenie sporov

1 Každá zo zmluvných strán móže od zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených zákonom Č.
51 3/1 991 Zb Obchodným zákonnĺkom v platnoni zneni.

2. Odstůpiť od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné
porušenie považujú zmluvné strany najmä omeškania s plnenim ich závázkov, a to napriek
písomnej výzve oprávnenej strany s poskytnutím primeranej lehoty na dodatočné splnenie závězku
povinnej strany. Účinky odstúpenia od zrnluvy nastanú dňom doručenia oznámenia.

3. Odstúpeníni od zmluvy zanikajů všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto
zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzájomné spory budú riešiV predovšetkým vzájomnou
dohodou a až následne súdnou cestou.

4. Vzhíadom na to, že predmet tejto zmluvy je spolufinancovaný z európskych štrukturálnych fondov
je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prĺpade, ak nedčjde k schváleniu dokumentácie z
verejného obstarávateľa riadiacim orgánom a riadiaci orgán nepovolí financovanie predmetu tejto
zmluvy z európskych štrukturálnych fondov.

IX.
Vyššia moc

1. Pvc účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady. ktové nic sú závislé a ani ich nemóžu
ovplyvniť zmluvné strany, napr. mobilizácia, vojna, povstanie, živelné pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, Strana
ktorá sa bude chciet odvolať na vyššiu moc, požiada druhů stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k
predmetu, cene a času plnenia. Ak nedčjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc,
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy.

X.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti oboch zniluvných strán, pokiaí nic sú stanovené touto zmluvou sa nadia
Obchodným zákonnikom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

2. Meniť alebo dop!ňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktové budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. K
návrhu dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavázujú vyjadrit‘ dob dní odo dňa ich doručenia
druhej zmluvnej strane.

3. Táto zmluva nadobúda platnosf dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinná dňorn nasledujúcim po dni jej zverejnenía na webovom sídle objednávateľa a súčasne
splnením odkladnej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je prednietom tejto zmluvy
v rámci kontroly verejného obstarávania, tj. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania
objednávateíovi ako prijímateľovi nenávratného finančného prispevku od príslušného SO/RO pre
operačný program Kvalita životného prostredia.

4. Zhotoviteľ bene na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle 2 zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnoni prístupe k inforniáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov a súhlasí 50 zverejnenim tejto zmluvy na webovom sĺdle objednávatel‘a.

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych eXemplároch, z ktorých objednávatel dostane
tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

6. Neoddelite[nou súčasťou tejto zmluvy sú Pnilohy:
Prí)oha č. 1: Preberací protokol
Príloha Č. 2: Zoznam vybraných objektov objednávateľa

7. Podpísaní štatutárni zástupcovia oboch zmluvných strán prehlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu
uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dbvody brániace uzavretiu tejto zmluvy, že jej obsahu
porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.



V Liptovskom Mikuláši, dňa. V • dňa.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
Primátor mesta Liptovský Mikuláš



Príloha Č. 1 k Zmluve - Preberaci protokol o odovzdani a prevzati dlela

PREBERACÍ PROTOKOL
O odovzdaní a prevzatĺ dlela

„Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš“

Odovzdávajúci

V zastúpení

Preberajúci : Mesto Liptovský Mikuláš

v zastúpení

plnenie zmluvy Č v rozsahu:

„Energetický audit v písomnej podobe v počte 10 ks,
„Energetický audit “ na DVD resp. CD nosiči v počte 1 ks,

Objednávatel preberá predmet zmluvy bez vád* s vadami *

a postup a terrnĺn ich odstránenia

Tento protokol o prevzatí a odovzdaní plnenia predrnetu zmluvy je podkladom pre
fakturáciu v súlade so zmluvou.

Dátum:

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

*nehodiace sa prečiarknite



Prĺloha Č. 2 k Zrnluve - Zoznam vybraných objektov objednávate[a

CelkováNázov budovy zahmutej v List Parcelně Súpisné
podlahováKatastrálne územieenergetickom audite vlastníctva Číslo číslo
plocha [m2]

Kultúrny dom, Palúdzka Palůdzka LV Č. 4401 KN-c 678/1 350 975

Kultúrny dom, Liptovská Liptovská
LV Č. 4401 KN-c 476/2 97 722Ondrašová Ondrašová

Kultúrny dom, lľanovo Ifanovo LV Č. 267 KN-c 4 54 2.145

Verená správa, Deniánová Dernánová LV Č. 355 KN-C 5/1 145 1 .790

Kultúrny dom, Ploštín Ploštín LV Č. 313 KN-C 24/1 74 671


