
 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

    Obec Veľké Orvište, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) 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“), týmto vyzýva oprávnené 

subjekty (potenciálnych záujemcov) na predloženie cenovej ponuky. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona o verejnom 

obstarávaní: 

 

Názov organizácie:   Obec Veľké Orvište 

Štatutárny zástupca:  PhDr. Pavol Paulovič, starosta obce  

Sídlo organizácie:  Veľké Orvište 17, 922 01 Veľké Orvište 

IČO:    00654078 

DIČ:    2020537937 

Tel.:    +421 911 271 955     

E-mail:   starosta@velkeorviste.sk 

Web:    https://www.velkeorviste.sk/ 

   

  

 

2. Predmet zákazky: 

 

Zákazka: Nízkouhlíková stratégia obce Veľké Orvište 

 

Predmetom zákazky je vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie obce Veľké Orvište. 

 

 

3. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky: 

 

     Obec Veľké Orvište potrebuje vybrať zhotoviteľa Nízkouhlíkovej stratégie obce 

Veľké Orvište 

 

     Predmetom zákazky je vypracovanie strategického dokumentu pre obec Veľké 

Orvište, ktorý posúdi stav zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej 

energie, posúdi tento stav a navrhne nízkouhlíkové opatrenia najmä na redukciu 

CO2, energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného 

prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií 

znečisťujúcich látok do ovzdušia a navrhne adaptačné opatrenia na zmenu klímy. 

Lokálna nízkouhlíková stratégia bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru 

primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja na 

obdobie minimálne 5 rokov. Okrem sektorov budov, verejného osvetlenia, tepelnej 

energetiky a dopravy bude stratégia rozšírená o sektor inteligentné mestá (smart 

cities). Strategický dokument bude pripravený v súlade s požiadavkami v oblasti 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, a teda nebude mať negatívny vplyv na 



 

 

životné prostredie. Prípravou strategického dokumentu bude môcť obec Veľké 

Orvište v budúcnosti riadiť vlastný prístup k využitiu finančných nástrojov, ktoré 

budú smerované na mestá a obce s cieľom redukcie skleníkových plynov a zvládania 

dopadov zmeny klímy na život jej obyvateľov. Miestom realizácie projektu je obec 

Veľké Orvište. Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia obce a územie samotné s 

počtom obyvateľov 1082. 

 

    Nízkouhlíková stratégia obce Veľké Orvište musí spĺňať odporúčaný rozsah pre 

vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské 

oblasti vrátane aktualizácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky 

(Príloha č.1- Pokyny pre vypracovanie). 

 

Obsahové požiadavky na dokument:  

Odporúčaný rozsah nízkouhlíkovej stratégie:  

1) zhrnutie cieľov a výsledkov stratégie (krátky prehľad) vrátane opisu regionálneho 

využitia nízkouhlíkovej stratégie;  

2) stručný popis a charakteristika územia, pre ktoré je stratégia vypracovaná;  

3) identifikácia relevantného orgánu, ktorý bude stratégiu schvaľovať a spôsob 

schvaľovania stratégie;  

4) bilancie emisií skleníkových plynov vrátane zohľadnenia dopadu na znečisťujúce 

látky do ovzdušia:  

a) popis metódy určenia emisií skleníkových plynov;  

b) vyčíslenie emisií podľa jednotlivých sektorov;  

5) celková stratégia:  

a) súčasný stav využívania energie celkovo a v členení podľa jednotlivých 

sektorov;  

b) plány a ciele:  

- indikatívny záväzok zníženia emisií skleníkových plynov vyjadrený ako 

percentuálny podiel v poslednom roku platnosti stratégie (cieľovom roku) voči 

súčasnému stavu a absolútna hodnota plánovaného ročného znižovania v t/rok od 

roku schválenia stratégie až po cieľový rok;  

- plánované zníženie spotreby alebo potreby energie/využívanie energie z 

obnoviteľných zdrojov energie/zníženie emisií skleníkových plynov podľa 

jednotlivých sektorov;  

- predpokladaný dopad na kvalitu životného prostredia najmä s ohľadom na 

znečisťujúce látky do ovzdušia;  

6) plánované aktivity a opatrenia po dobu platnosti stratégie:  

a) dlhodobé ciele a úlohy:  

- základný popis cieľov a úloh;  

- určenie zodpovednosti;  

- časový harmonogram vrátane hlavných míľnikov;  

- predpokladané náklady v členení na verejné zdroje (EÚ, štátny rozpočet, 

rozpočet samosprávy) a súkromné zdroje;  

- predpokladaná úspora energie/využívanie energie z OZE;  

- predpokladané zníženie emisií skleníkových plynov;  

- predpokladané zníženie/zvýšenie základných znečisťujúcich látok do 

ovzdušia;  

b) krátkodobé a strednodobé opatrenia:  

- stručný popis opatrenia;  

- určenie zodpovednosti;  



 

 

- časový harmonogram vrátane hlavných míľnikov;  

- predpokladané náklady v členení na verejné zdroje (EÚ, štátny rozpočet, 

rozpočet samosprávy) a súkromné zdroje;  

- predpokladaná úspora energie/využívanie energie z OZE;  

- predpokladané zníženie emisií skleníkových plynov;  

- predpokladané zníženie/zvýšenie základných znečisťujúcich látok do 

ovzdušia;  

 

Ďalšie požiadavky na dokument: 

1) Musí byť vypracovaná na obdobie minimálne 5 rokov s využitím metodiky 

Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického 

rozvoja.  

2) Minimálne členenie podľa jednotlivých sektorov:  

a) budovy:  

- budovy na bývanie (rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné budovy);  

- administratívne budovy;  

- budovy škôl a školských zariadení;  

- budovy nemocníc a zdravotníckych zariadení;  

- športové haly a iné budovy určené na šport;  

- ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu;  

b) verejné osvetlenie;  

c) energetický priemysel najmä tepelná energetika (samostatne alebo ako súčasť 

iných sektorov); 

d) inteligentné mestá (Smart Cities) - využitie komponentov inteligentných 

miest (Smart City) s dôrazom na komponenty energia a životné prostredie, mobilita 

a budovy v obci. 

e) doprava:  

- verejná;  

- individuálna; 

 

3) Pri navrhovaní opatrení je potrebné identifikovať (označiť) opatrenia, ktoré sa 

týkajú budov, zariadení a služieb verejného sektora. 

4) Zahŕňať aj spoluprácu medzi viacerými subjektmi verejného alebo súkromného 

sektora pri riešení možností vytvorenia udržateľného energetického hospodárenia v 

„spádovej“ oblasti (napr. využívanie odpadov a biomasy z obecných družstiev, 

súkromných farmárov, lesného odpadu a ich spracovanie a využitie v oblasti 

zásobovania energiou). 

5) Musí byť dodaná v 1x dodaná v elektronickej forme (CD, DVD, USB a pod.) a 10 

x origináloch vrátane všetkých príloh, plne farebne tlačených na recyklovanom 

papieri. Použitie recyklovaného papiera musí byť deklarované na predloženom 

čestnom vyhlásení, ktoré bude doručené spolu s vypracovanou nízkouhlíkovou 

stratégiou. 

 

Podklady pre spracovanie dokumentu:  

Dokument musí: 

- byť spracovaný s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k 

Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja (HOW TO DEVELOP A 

SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP) – GUIDEBOOK 

(http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en.pdf)  



 

 

- Aktualizácia Koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky je 

súčasťou nízkouhlíkovej stratégie pre všetky obce, na ktoré sa vzťahuje § 31 písm. 

b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. V 

prípade, že v predmetnej lokalite nevzniká uvedená zákonná povinnosť, aktualizácia 

Koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky sa nevyžaduje . Na 

vypracovanie aktualizácie Koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky sa 

primerane použije Metodické usmernenie Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 15. 

apríla 2005, č. 952/2005-200 ktorým sa určuje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja 

obcí v oblasti tepelnej energetiky a Podrobnosti metodického usmernenia zo dňa 15. 

apríla 2005, č. 952/2005-200, ktorým sa určuje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja 

obcí v oblasti tepelnej energetiky 

(http://www.mhsr.sk/energetika/legislativa/teplarenstvo).   

- HOW TO DEVELOP A SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN 

(SEAP) – GUIDEBOOK 

(http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en.pdf) alebo PRŮVODCE 

„JAK VYTVOŘIT AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGII (SEAP)“ 

(http://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru). Viac informácií vrátane šablón 

a pokynov nájdete na: https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/support-

mainmenucz/adaptation-res-cz.html 

- Európska komisia definuje Smart City ako mesto, ktoré využíva tradičné siete 

a služby efektívnejšie vďaka nasadeniu digitálnych a telekomunikačných 

technológií, čo má pozitívny dopad nielen na obyvateľov, ale aj na podnikanie ako 

také (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/smart-cities). Podpora 

inteligentných miest je v súlade s Koncepciou mestského rozvoja SR do roku 2030   

 

 

     Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie obce Veľké Orvište bude financované 

prostredníctvom nenávratného finančného prípevku (výzva OPKZP-PO4-SC441-

2018-39) a spolufinancovania obce Veľké Orvište. 

 

     Dodanie vyhotovenej Nízkouhlíkovej stratégie bude do 6 mesiacov od doručenia 

písomnej objednávky zhotoviteľovi. 

 

 

 

4. Nomenklatúra / Klasifikácia CPV: 

Hlavný slovník verejného obstarávania: 

75112100-5 Projekty rozvoja verejnej správy 

 

5. Trvanie zmluvy, alebo lehota pre skončenie zákazky  

    Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo.  Predpokladaný termín 

realizácie a dodania je naviazaný na termín podpisu Zmluvy o dielo. Termíny si 

dohodnú zmluvné strany podľa potrieb verejného obstarávateľa. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 13 365,00  Eur bez DPH 



 

 

 

 

7. Podmienky účasti uchádzačov a požiadavky na ostatné náležitosti ponuky: 

Uchádzač musí: 

- byť oprávnený realizovať predmet zákazky;  

- mať skúsenosti s rovnakými alebo obdobnými zákazkami;  

- disponovať dostatočným odborným, technickým a personálnym  zabezpečením. 

 

 

Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce dokumenty: 

1) Vyplnený návrh na plnenie kritérií (Príloha č.2- VO- Návrh cenovej ponuky) 

uvedený v prílohe tejto výzvy podpísaný zodpovednou osobou uchádzača; 

2) Kompletná cenová ponuka podpísaná zodpovednou osobou uchádzača; 

3) Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie 

alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, 

vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra), 

postačuje neoverená fotokópia resp. naskenovaný doklad alebo doklad vytlačený 

z internetu; 

4) Čestné vyhlásenie, že uchádzač disponuje dostatočným odborným, technickým 

a personálnym zabezpečením na realizáciu predmetu zákazky podpísané 

zodpovednou osobou uchádzača. (Čestné vyhlásenie – zabezpečenie) 

5) Čestné vyhlásenie, že uchádzač má dostatočné skúsenosti s realizáciou predmetu 

zákazky t.j. minimálne 2 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je 

predmet zákazky za posledných  5 rokov, podpísané zodpovednou osobou 

uchádzača.. (Čestné vyhlásenie – skúsenosti) 

 

 

8.  Miesto a lehota a na predloženie cenovej ponuky:   

 

Do 30.04.2021, 12:00 hod.  

Adresa pre doručovanie ponúk:  

Osobne, poštou alebo kuriérom v uzatvorenej obálke, na adresu: 

 

Obec Veľké Orvište 



 

 

Veľké Orvište 17 

922 01 Veľké Orvište 

 

 

9.  Lehota viazanosti ponúk:  

 

Do 30.06.2021 

 

10.  Vyhodnotenie ponúk 

 

     Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena, t.j. ponuková cena v € vrátane 

DPH resp. konečná cena pre neplatcov DPH za celý predmet zákazky spolu = 100%. 

     Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Najnižšia ponuková cena 

spolu v porovnaní s ponukovými cenami všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, 

bude podklad pre určenie úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý 

ponúkne najnižšiu cenu. 

 

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

Dôvody zrušenia pre zadanie zákazky: 

a) nebola predložená žiadna ponuka 

b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 

c) ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy 

d) vyskytli sa iné nepredvídateľné okolnosti, najmä nepridelenie, alebo zrušenie 

pridelenia finančných prostriedkov na predmet verejného obstarávania 

 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude prebiehať neverejne dňa 30.04.2021 o 

14:00 hod. 

Podklady k VO sú dostupné tiež online na webovej stránke obce Veľké Orvište 

(https://www.velkeorviste.sk/) 

Uchádzač predložením ponuky súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve. 

 



 

 

Vo Veľkom Orvišti, 22.04.2021  

 

Osoba zodpovedná za VO: 

PhDr. Pavol Paulovič 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1- VO- Pokyny pre vypracovanie 

Príloha č.2- VO- Návrh cenovej ponuky 

Čestné vyhlásenie- skúsenosti 

Čestné vyhlásenie- zabezpečenie 


