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Záznam z vyhodnotenia ponúk 
zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „ZVO“) 
 

Referenčné číslo zákazky: 01/2022 

Názov zákazky: Energetický audit – Zníženie energetickej 
náročnosti budovy pamätného domu P.J. Šafárika 

Predmet zákazky: Služby 

Postup verejného obstarávania: Prieskum pre určenie predpokladanej hodnoty 
zákazky + Prieskum trhu 

 

I. Verejný obstarávateľ 
Úradný názov: Obec Kobeliarovo IČO: 00328383 

Poštová adresa: Kobeliarovo 78, 049 23 Nižná Slaná, Slovenská republika 

Štatutár obce: PaedDr. Janka Regrutová 
starosta obce 

Telefón: 
E-mail: 

+421 58 795 12 43 
starosta@kobeliarovo.sk 

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Ladňák 
externý konzultant 

Telefón: 
E-mail: 

+421 918 209 468 
obec@niznaslana.sk 

 

II. Predmet zákazky 
Miesto dodania zákazky: Obec Kobeliarovo, Košický kraj, Slovenská republika 

Hlavný kód CPV: 71314300 poradenské služby pre oblasť efektívneho 
využitia energie 

Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytnutie služby energetického hodnotenia a spracovania 
energetického auditu pre budovu pamätného domu P. J. Šafárika, v ktorom sídli obecný 
úrad obce Kobeliarovo spolu s múzeom a pamätnou izbou P. J. Šafárika. Energetický audit 
pre budovu je nutný z dôvodu posúdenia nutných úprav budovy a úkonov, ktoré zvýšia 
energetickú účinnosť budovy zo súčasných hodnôt na hodnotu A0 (budova s takmer 
nulovou spotrebou energie), resp. A1 (ultranízkoenergetická budova). 
Predmetom auditu bude predovšetkým navrhnutie vhodných opatrení, ktoré je nutné 
realizovať v súvislosti so znížením energetickej spotreby budovy. Energetický audit bude 
použitý pre získanie nenávratného finančného príspevku z európskych a štátnych fondov, 
najmä z výzvy č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68. Bližšie informácie o budove 
a o náležitostiach energetického auditu sú poskytnuté uchádzačovi vo verejnom obstarávaní 
v prílohe č. 1 k tejto Výzve.  

Termín dodania tovaru: január 2022 
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III. Postup verejného obstarávania 
Postup: Výzva na predkladanie ponúk 

Predpokladaná hodnota: Nebola určená.  

Lehota na predkladanie ponúk: dátum: 12. 01. 2022 

čas: 10:00 

 

IV. Vyhodnotenie ponúk 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk (§ 44 ZVO): Najnižšia cena 

Spôsob hodnotenia :  

Ponuka s najlepšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná. Ak sa do vyhodnocovania 
dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba 
ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk sa 
uskutoční na základe doručených ponúk. 

 

V. Predložené ponuky 
P.č. Hospodársky subjekt Dátum a čas 

doručenia ponuky 
Spôsob doručenia 
ponuky 

Cena v EUR 
(bez DPH) 

1. EkoEnergy-Group, s. r. o. 10.01.2022, 21:03 e-mail 2 500,00 

2. EuroServis Energie, s. r. o. 11.01.2022, 17:23 e-mail 1 289,00 

3. EHB Meridian, s. r. o. 12.01.2022, 09:22 e-mail 1 800,00 

 

VI. Hodnotenie predložených ponúk 
P.č. Hospodársky subjekt Splnenie 

podmienok výzvy 
Hodnotenie Poradie 

1. EkoEnergy-Group, s. r. o. áno 3. najnižšia cena 3. 

2. EuroServis Energie, s. r. o. áno 1. najnižšia cena 1. 

3. EHB Meridian, s. r. o. áno 2. najnižšia cena 2. 

 

VII. Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní 
Podľa hodnotenia na základe kritérií určených verejným obstarávateľom verejné 
obstarávanie vyhrala ponuka: 

Uchádzač: EuroServis Energie, s. r. o. 

Konečná cena zákazky: 1 289,00 EUR ☐ s DPH / ☒ bez DPH 

Doručenie ☒ pred uplynutím lehoty 
☐ po uplynutí lehoty 
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Splnenie podmienok 
určených verejným 
obstarávateľom: 

Hodnota zákazky Prieskum zisťoval 
predpokladanú hodnotu 
zákazky 

Podmienky účasti ☒ dodržané 
☐ nedodržané 

Posúdenie podmienok 
podľa zákona: 

§ 32, ods. 1, písm. e) ☒ spĺňa 
☐ nespĺňa 

§ 32, ods. 1, písm. f) ☒ spĺňa 
☐ nespĺňa 

§ 40, ods. 6, písm. f) ☒ spĺňa 
☐ nespĺňa 

 

VIII. Ďalšie informácie 
Výzva na predkladanie ponúk určovala, že sa jedná o prieskum trhu pre určenie 

predpokladanej hodnoty zákazky, v prípade sume nižšej ako 5 000 EUR bez DPH môže ísť aj 
o prieskum trhu. Táto podmienka bola splnená, nakoľko najnižšia suma bola vo výške 1 289,00 
EUR bez DPH, preto toto vyhodnotenie ponúk môže byť použité aj ako prieskum trhu 
a s úspešným uchádzačom je po schválení obecným zastupiteľstvom možné uzavrieť zmluvu 
o diele. 

 
V Kobeliarove dňa 13. 01. 2022. 
 

 

PaedDr. Janka Regrutová 
starostka obce 

 
Záznam vyhotovil: 
 
 

 

Mgr. Tomáš Ladňák 
externý pracovník 
projektový referent 

 


