
 

O B J E D N Á V K A č. 47/2020 

OBJEDNÁVATEĽ POSKYTOVATEĽ 

 
Názov a adresa:     Obec Chtelnica 
                                 Námestie 1. mája 495/52  

                                 922 02 Chtelnica 

 

 
Názov a adresa :    EPI, s.r.o. 
                                Rudlovská cesta 53 
                                974 01 Banská Bystrica 

IČO: 00312584 
DIČ: 2020530886 
 

IČO: 36 805 165 
DIČ: 2022414031 
Platca DPH 

Bankové spojenie:.  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
IBAN: SK71 1111 0000 4271 1021 

 

Bankové spojenie:  UniCreditBank 

IBAN: SK51 1111 0000 0010 0662 3000 

V mene ktorej koná: Ing. Ján Horváth, starosta 
 

V mene ktorej koná: Ing. Pavel Ilovič, konateľ 
Kontaktná osoba:  

Tel./Mobil: +421905516429 Mobil: +421905221006 

e-mail: chtelnica@chtelnica.sk e-mail: episro@episro.sk  

 

I. Predmet objednávky 

Objednávateľ na základe tejto objednávky objednáva u Poskytovateľa v zmysle realizovaného verejného 
obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky „Vypracovanie energetického auditu 
CIZS Chtelnica“ poskytnutie služby spočívajúcej v dodaní vypracovaného energetického auditu (ďalej ako 
„služba“) budovy zdravotného strediska pred sanáciou stavby, ktorá sa nachádza na parcele č. 983/2 v k.ú 
Chtelnica. Jedná sa o pôvodný objekt centra zdravotnej starostlivosti situovaný na Námestí 1. mája v centrálnej 
časti obce Chtelnica, ktorý bude komplexne sanovaný (opravený) ako aj nevyhnutnú  dostavbu objektu na pokrytie 
požadovaných priestorov pre poskytovanie zdravotníckych služieb.  
Energetický audit musí byť spracovaný v súlade s aktuálnou vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky č. 179/2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2015/179/20150801). 
Energetický audit budovy musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorá má: 
- skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti energetických audítorov v súlade so zákonom č. 321/2014 

Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je 
zapísaná v zozname energetických audítorov SIEA. 

 
Energetický audit musí minimálne obsahovať:  

-identifikáciu predmetu energetického auditu 
-vyhodnotenie súčasného stavu 
- návrh opatrení na zníženie spotreby energií 
- energetické vyhodnotenie auditu 
- ekonomické vyhodnotenie súboru opatrení 
- environmentálne vyhodnotenie 
- písomnú správu z energetického auditu 
- súhrnný informačný list 
- súbor údajov pre monitorovací systém 
 

Energetický audit bude dodaný v troch (3) farebných rovnopisoch v tlačenej podobe a v jednom (1) vyhotovení 
v digitálnej podobe a to na USB/DVD nosiči vo formáte PDF. 
 
 

II. Odmena 

Odmena za poskytnutie služby bola určená na základe ponuky Poskytovateľa, ktorú predložil Objednávateľovi 
v procese verejného obstarávania, ktorý predchádzal uzatvoreniu tejto Objednávky a to podľa Prílohy č. 1 tejto 
objednávky – Cenová ponuka. Poskytovateľ bude fakturovať len skutočne poskytnuté služby. 
 
Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli na odmene za práce v rozsahu čl. I vo výške: 
Cena bez DPH :    3.200,00 EUR 

DPH 20%:      640,00 EUR 

Cena s DPH:   3.840,00 EUR 

mailto:chtelnica@chtelnica.sk
mailto:episro@episro.sk


a to na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. Prílohou faktúry bude Odovzdávací a preberací protokol. 

Poskytovateľ je povinný faktúru vystaviť v dvoch (2) vyhotoveniach a doručiť ju na adresu Objednávateľa. Splatnosť 

faktúry je tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry na adresu Objednávateľa poštou alebo osobne. V odmene 

Poskytovateľa sú zahrnuté všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s poskytnutím služby podľa tejto 

Objednávky. Odmena  za poskytnutú službu v zmysle tejto Objednávky je konečná a nemenná.  
Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok ani zálohu.  

Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi faktúru formou bezhotovostného platobného styku po odovzdaní 

predmetného energetického auditu.  

III.  Čas plnenia 
 

Poskytovateľ je povinný poskytnúť službu uvedenú v bode I. tejto Objednávky v lehote do štyroch (4) týždňov od 

poskytnutia podkladov od Objednávateľa. O prevzatí služby spíšu strany Odovzdávací a preberací protokol.  

  
IV. Zodpovednosť za vady, odstúpenie od objednávky a záručné podmienky 

 

Poskytovateľ' vyhlasuje, že služba bude poskytnutá v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Objednávke, vo 
Výzve na predkladanie ponúk a  bude mať vlastnosti dohodnuté touto Objednávkou a bude zodpovedať 
kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v platných STN, v opačnom prípade sa služba považuje ako dodaná 
s vadami, ktoré je poskytovateľ povinný odstrániť bezodkladne a na vlastné náklady bez časového obmedzenia. 
Služba má najmä vady ak 

− nie je poskytnutá v požadovanej kvalite a v súlade s článkom I. alebo 

− nie je poskytnutá riadne v celom rozsahu. 
 

Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov  prevzatých od 
Objednávateľa, ak Poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo ak na nevhodnosť podkladov vopred písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití napriek tomu 
písomne trval. 
Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vád poskytnutej služby uplatní bezodkladne po ich zistení písomne. Za 
písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná emailom na emailovú adresu: Poskytovateľa  ak 
bola následne zo strany objednávateľa doplnená zaslanou doporučenou listovou zásielkou. 
Poskytovateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád služby najneskôr do 24 hodín od prijatia písomnej reklamácie 
a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. 
V prípade neodstrániteľných vád poskytnutej služby je Poskytovateľ povinný nahradiť všetky škody, ktoré vznikli 
v dôsledku použitia takto nevhodného vypracovaného energetického auditu. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

Poskytovateľ berie na vedomie, že finančné prostriedky na zaplatenie Odmeny budú poskytnuté z verejných zdrojov 

(z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR a v rámci spolufinancovania z rozpočtu obce Chtelnica) a preto pri 

nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Poskytovateľ 

zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR, ako aj inštrukcie 

Objednávateľa, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) 

pracovných dní, poskytnúť Objednávateľovi alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadanú súčinnosť. Poskytovateľ 

je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, 

a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: - Obecný útvar 

finančnej kontroly a ním poverené osoby; Kontrolný útvar Slovenskej agentúry pre EŠIF, Útvar následnej finančnej 

kontroly a ním poverené osoby; Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a ním poverené osoby; Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou Objednávky je Príloha č. 1 – Ponuková cena uchádzača. 

 

Objednávka je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých Poskytovateľ obdrží jeden rovnopis a Objednávateľ 

jeden rovnopis. 

 

V  Chtelnici , dňa                                                                       V Banskej Bystrici , dňa  

 

 

                                    

.......................................................................                    .................................................................... 

za Objednávateľa:  Ing. Ján Horváth        za Poskytovateľa:   Ing. Pavel Ilovič 

                                 starosta obce                 konateľ EPI, s.r.o. 

            

 


