
 

Enerbyt s.r.o.  ul. Lipová č.1       943 01 Štúrovo 

IČO: 36753491                        DIČ: 2022348625 

 
  

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

1. Objednávateľ: 

Enerbyt s.r.o  

 

2. Predmet zákazky:  

Kompletná poradenská činnosť pri  získaní NFP za účelom realizácie využitia geotermálnej energie 

cieľom dosiahnutia účinného CZT 

 

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie 

 

4. Stručný opis a rozsah predmetu zákazky:  

Etapa I. Príprava žiadosti o NFP Kompletná príprava žiadosti o získanie NFP 

 Konzultácie s implementačnou agentúrou (ďalej len “SIEA“), pracovné stretnutia 

 Spracovanie stratégie prípravy projektu  

 Manažment získania príloh a administratívnych potvrdení k žiadosti o NFP  

 Príprava žiadosti o NFP, vrátane kontroly povinných príloh  

 Zabezpečenie legislatívneho a právneho poradenstva, v rámci prípravy projektu  

 Podanie žiadosti o NFP pre projekt v mene objednávateľa na SIEA.  

Etapa II. Verejné obstarávanie  

 Kompletný proces realizácie verejného obstarávania na kľúč  

 konzultácie o spôsobe obstarávania podľa požiadaviek verejného obstarávateľa platnej 

legislatívy 

 vypracovanie a zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk alebo oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania,  

 určenie podmienok účasti, spracovanie a zverejnenie súťažných podkladov, vrátane návrhu 

zmluvy, - vysvetlenie podmienok účasti, súťažných podkladov a elektronická komunikácia s 

uchádzačmi  

 účasť v komisii na vyhodnotenie ponúk (bez práva hodnotiť ponuky) a spracovanie komisiou 

súvisiacej agendy  

 odborný dohľad nad formálnou stránkou procesu otvárania ponúk a vyhodnocovania procesu 

obstarávania  

 dohľad nad prípravou zmluvných vzťahov s úspešným uchádzačom  
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 spracovanie a vedenie dokumentácie podľa požiadaviek zákona o verejnom obstarávaní  

 oznámenie o ukončení verejného obstarávania a jeho zaslanie do Vestníka verejného 

obstarávania 

 kompletizácia dokumentácie procesu verejného obstarávania a jej odovzdanie verejnému 

obstarávateľovi v písomnej aj elektronickej podobe.  

Etapa III. Implementácia projektu počas realizácie projektu   

 manažment podpisu zmluvy so SIEA;  

 administratívne vedenie projektu vo vzťahu k SIEA  

 príprava priebežných a záverečných monitorovacích správ pre SIEA  

 príprava a manažment žiadostí o zmenu projektu  

 príprava žiadostí o platbu v rámci realizácie projektu  

 dohľad nad zostavením a dodržiavaním časového a finančného plánu, kontrola merateľných 

ukazovateľov  

 dohľad nad dodržiavaním zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP  

 účasť na všetkých kontrolách riadiaceho orgánu  

 zabezpečenie komplexného legislatívneho, finančného a právneho poradenstva, týkajúce sa 

realizácie projektu.  

Etapa IV. Následné monitorovacie obdobie projektu aj po ukončení realizácie projektu   

 Príprava a podanie následných monitorovacích správ pre SIEA. 

 

5. Miesto realizácie predmetu zákazky: 

Štúrovo  

 

6. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Áno  

 

7. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 

Trvanie zmluvy:  od podpisu zmluvy po skončenie monitorovacieho obdobia 

 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných  zdrojov objednávateľa po jednotlivých etapách  
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9. Predloženie cenovej ponuky: 

Cenová ponuka musí obsahovať: 

- cenový návrh za realizáciu celého predmetu zákazky podľa tejto výzvy, pričom cena za 

predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. 

- čestné vyhlásenie o tom, že v minulosti realizoval obdobné projekty v energetike, ich 

identifikáciu s kontaktými údajmi  

10. Lehota na doručenie kompletných ponúk: 

- Lehota na predkladanie ponúk: do 08.00 hod 02.08.2021.Ponuka môže byť doručená 

poštou  resp elektronicky  na riaditel@enerbyt.sk,  energetik@enerbyt.sk, 

jantosik@enerbyt.sk 

 

 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Referencie uchádzača  a ponúknutá cena  

 

12. Ďalšie informácie obstarávateľa: 

Vyhodnotenie cenových ponúk sa plánuje do  30.08.2021 

Súvisiace informácie  a podklady  je  možné získať u Ing Jantošíka tel:0917177444 resp. 

jantosik@enerbyt.sk  

Žiadosti o vysvetlenie k predmetu zákazky je možné uplatniť mailom : energetik@enerbyt.sk  a 

jantosik@enerbyt.sk  

V prípade podania žiadosti o vysvetlenie budú odpovede na otázky poskytnuté  emailom všetkým 

vyzvaným záujemcom. 

Informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk sa zasiela úspešnému i neúspešným 

záujemcom   

 

V Štúrove, dňa 14.07.2021 

 

            Ing Juraj Szórád 

 

                    konateľ  spoločnosti  
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