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Všetkým známym záujemcom 

 

Stará Ľubovňa, 21.02.2018 

 

 

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č.1 

 

Dňa 15.02.2018 bola verejnému obstarávateľovi, Ľubovnianskej nemocnici, n.o., na adresu 

kontaktného miesta emailom doručená žiadosť o vysvetlenie k zákazke na poskytnutie služby s 

názvom „Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry Ľubovnianskej nemocnice, n.o.-

energetický certifikát“, č. zákazky 013/2018/VO/NH-JM. 

 

Otázka č. 1 

V súťažných podkladoch nie je uvedené, či sa požaduje hodnotenie aj pre miesto spotreby 

vetranie a chladenie. 

V časti II. Podrobný opis predmetu zákazky požadujete nasledovné: Predmet zákazky bude 

dodaný v slovenskom jazyku v tlačenej forme v počte 3 vyhotovení a v elektronickej forme na 

elektronickom neprepisovateľnom médiu v počte vyhotovení 3 ks (vrátane štítkov na označenie 

budovy v počte 3 ks). 

Vo Vyhláške č. 364/2012 Z.z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 

budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde v § 6 odstavec 

2 je uvedené nasledovné: " Energetický certifikát spolu so správou podľa odseku 3 sa vyhotovuje 

v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno patrí vlastníkovi budovy a druhé je súčasťou registratúry 

oprávnenej osoby podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona s lehotou uloženia 10 rokov. ...." 

a v § 6 odstavec 5 je uvedené: "Osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, ktorá 

vyhotovila energetický certifikát, je oprávnená vyhotoviť na žiadosť vlastníka budovy duplikát 

energetického certifikátu s označením „Duplikát“, ak došlo k strate pôvodného energetického 

certifikátu počas jeho platnosti." 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Vaše požiadavky sú v rozpore s hore uvedenou vyhláškou. 

Navrhujeme dodať energetický certifikát aj energetický štítok v tlačenej forme v 1 vyhotovení. 

 

K uvedenému Vám odpovedáme: 
Verejný obstarávateľ požaduje vyhotoviť energetický certifikát aj pre miesto spotreby: 

chladenie a vetranie.  

 

Verejný obstarávateľ upravuje časť II. Podrobný opis predmetu zákazky nasledovne: 
 

Predmet zákazky bude dodaný v slovenskom jazyku v tlačenej forme v počte 1 vyhotovenie 

a v elektronickej forme (aspoň formou scanu) na elektronickom neprepisovateľnom médiu v počte 

vyhotovení 1 ks (vrátane štítkov na označenie budovy v počte 1 ks). 
 

 

 

 

 

MUDr. Peter Bizovský, MPH 
                                                                                                                                  riaditeľ ĽN, n.o.  


