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 Služby na kľúč 

– ESCO poskytne všetky služby potrebné na návrh a 
implementáciu komplexného projektu v prevádzke klienta, od 
energetického auditu na začiatku, až po dlhodobé 
monitorovanie a verifikáciu (M&V) úspor z projektu. 

 Komplexné opatrenia  

– ESCO na mieru vytvorí komplexný súbor opatrení, ktoré 
odpovedajú potrebám konkrétnej prevádzky; môže zahŕňať 
energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje, rozptýlenú výrobu 
elektrickej energie, ochranu vody a trvalo udržateľné materiály a 
prevádzkovanie. 

 

Základy EPC 
Prvky typického EPC projektu (1) 
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 Financovanie projektu  

– ESCO zabezpečí dlhodobé financovanie projektu, ktoré je 
poskytované treťou stranou (finančnou inštitúciou), zvyčajne 
formou bankového úveru. 

 Garancia úspor 

– ESCO poskytne garanciu, že úspory vzniknuté z projektu budú 
postačovať na pokrytie nákladov na financovanie projektu počas 
celej dĺžky jeho trvania. 

Základy EPC 
Prvky typického EPC projektu (2) 
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Základy EPC 
Úspory nákladov v EPC 
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Základy EPC 
Charakteristiky typického EPC projektu 

 Dĺžka zmluvy  
– zvyčajne 4 až 10 rokov 

 Podiel úspor energií na spotrebe 
– zvyčajne 15% až 50%   

 Objem investícií 
– zvyčajne 50 tisíc až 5 miliónov EUR 
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EPC proces 
Načasovanie EPC procesu 

Identifikácia projektu & predbežné jednania so 
správcom (riadi facilitátor) 

Predbežná analýza – technická & ekonomická 
analýza vhodnosti EPC pre projekt (riadi facilitátor) 

Rozhodnutie využiť 
EPC 

Proces obstarávania 

Uzatvorenie zmluvy o EPC 

Inštalácia a implementácia opatrení na zvýšenie 
EE 

Pokusná prevádzka 

Garantovaná prevádzka 

Záverečná bilancia 
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Meranie & Verifikácia 
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 Klient, ktorý vlastní nehnuteľnosť (alebo 
správca), zvyčajne urobí pár rozhodnutí pred 
tým, ako pre projekt vstúpi do úvahy EPC (s 
pomocou facilitátora): 
– klient identifikuje problém v energetickom 

manažmente budovy a rozhodne sa problém riešiť 

– klient navrhne niekoľko riešení a vyberie si to, ktoré 
najlepšie vyhovuje jeho prioritám; jeden z návrhov 
riešení môže využívať EPC 

– ďalej si klient vyberie najvhodnejšiu metódu 
financovania – EPC môže byť jednou z možností 

 

EPC proces 
Prvotné rozhodnutie klienta 
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 Klient musí mať veľkú motiváciu, aby presadil implementáciu 
projektu a metódu financovania -  je kľúčové, aby na strane 
klienta bola motivovaná osoba s rozhodovacími 
právomocami, ktorá: 
– je schopná podporiť prípravu a prijatie projektu 

– umožní prístup k informáciám a dokumentom a zabezpečí spoluprácu 
s relevantnými a spoľahlivými osobami 

 Nesmú byť žiadne formálne ani neformálne prekážky, ktoré 
by bránili realizácii projektu, ktoré nemôžu byť odstránené 
(ako napr. konfliktné legislatívne alebo administratívne 
predpisy) 

1. Identifikácia EPC projektu 
Motivácia 



www.transparense.eu 

 Klient rozhodne, čo je potrebné: 
– rekonštrukcia energetického systému v budove 

– zníženie prevádzkových nákladov za energie 

– automatický zber dát o spotrebe energie v budove 

– optimalizovať spotrebu energie a znížiť dosah na životné prostredie 

 

 

 

 

 Vymedzenie rozsahu energetického manažmentu 

 Výber opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti 

1. Identifikácia EPC projektu 
Stanovenie rozsahu opatrení 
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EPC proces 
2. Predbežná analýza 
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 Výsledkom úvodného hodnotenia je odporúčanie, či je EPC 
vhodné pre danú budovu 

 Zdroje dát slúžiace pri výbere budov: 
– Energetický audit je prvotným zdrojom informácií (ak je k dispozícií) 

– Údaje o spotrebe energie (faktúry, atď.) 

– Dokumenty a zmluvy o dodávkach energie, správe,  

– Obhliadka objektu na mieste 

2. Predbežná analýza 
Úvodné hodnotenie 
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 Údaje o spotrebe energie najmenej za 3 posledné roky, 
vrátane mesačných hodnôt (ideálne je, keď sú k dispozícii 
dôkazy pôvodu dát, ako napr. kópie faktúr), platby za energie a 
súvisiace výdavky, štruktúra cien tepla 

 Musí  byť známy prevádzkový mód a požiadavky na prevádzku 

 Kontrolujú sa existujúce zmluvy vzťahujúce sa k 
energetickému manažmentu 

 Kontroluje sa reálnosť súvisiacich transakčných nákladov 

 Zistia sa skutočné záujmy klienta 

2. Predbežná analýza 
Požadované podrobné informácie 
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EPC proces 
3. Proces obstarávania 
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 Vo verejnom sektore musí byť proces obstarávania v súlade s 
národnou legislatívou o verejnom obstarávaní (podľa 
Smernice EÚ o verejnom sektore 2004/18/EC) 

 V privátnom sektore nie sú klienti povinní postupovať podľa 
legislatívnych požiadaviek, ktoré sa uplatňujú pri obstarávaní vo 
verejnom sektore, ich obstarávanie obsahuje podobné prvky 
(ktoré môžu byť použité v zjednodušenej verzii) 

 

3. Proces obstarávania  
Organizovanie obstarávania  

16 
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 Zmluva o EPC je komplexná a zvyčajne obsahuje všetky tri typy 
zmlúv pre verejný sektor: 
– Dodávateľská zmluva pre verejný sektor 

– Zmluva pre verejný sektor na práce 

– Zmluva pre verejný sektor na služby 

 Odporúča sa využiť služby facilitátora EPC, pretože energetické 
problémy treba adresovať na odbornej úrovni (približne 60-
70% obstarávaní obsahuje energetický problém) 

 

 

 

3. Proces obstarávania  
Organizovanie obstarávania vo verejnom 
sektore 
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 Pre EPC obstarávanie presahujúce hraničné hodnoty sa z 
nasledovných dôvodov odporúča rokovacie konanie s 
predchádzajúcim uverejnením oznámenia o vyhlásení : 
– jednotlivé ponuky môžu byť upravené počas rokovania s uchádzačmi v rámci 

procesu vyhodnocovania 

– podľa Smernice o verejnom sektore, tento typ procesu vyhodnocovania môže byť 
použitý len vo výnimočných prípadoch „keď povaha prác, dodávok alebo služieb, 
alebo rizík s nimi súvisiacich neumožňuje stanovenie celkovej ceny vopred“  

– aktuálne prahové hodnoty sú uvedené v legislatíve o verejnom obstarávaní 

 Alternatíva – otvorené konanie – nie je vhodné pre komplexné 
riešenia typické pre EPC, pretože po podaní ponúk obsah 
konkrétnych ponúk nemožno meniť 

18 

3. Proces obstarávania  
Rokovacie konanie s oznámením (1) 
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 Vo verejnom sektore je už pred začatím verejného 
obstarávania potrebné počiatočné schválenie od 
zodpovedného verejného orgánu :  

– Ak je klient samospráva (kraj, mesto alebo obec) EPC projekt 
musí byť schválený vlastníkom nehnuteľnosti, aj keď zmluva 
môže byť uzatvorená inou právnickou osobou 

– Ak je klient štátny orgán / organizácia - projekt musí byť 
schválený príslušným štátnym orgánom podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov / regulácií (napr. v Českej republike je to 
zodpovedné ministerstvo a v niektorých prípadoch aj 
Ministerstvo financií) 

3. Proces obstarávania  
Počiatočné schválenie vo verejnom sektore 
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 Kľúčové požiadavky 
– ako minimálny podiel úspor spotreby energie/nákladov za energie 

– špecifikácia povinných a/alebo odporúčaných opatrení na zvýšenie 
energetickej efektívnosti 

– požaduje sa od ESCO spoločnosti financovanie?  

– lehota skončenia EPC zmluvy 

 Formálne požiadavky na tender 

 Organizačné aspekty 
– ktoré úlohy bude vykonávať ESCO a ktoré klient? 

 Zmluvné podmienky  
– presná definícia zmluvného vzťahu alebo len kľúčové náležitosti 

 

3. Proces obstarávania  
Obsah súťažných podkladov - všeobecne  
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 Technické aspekty 
– popis budov, 

– štatistiky (kópie faktúr za spotrebu za najmenej 1 rok, údaje o spotrebe 
energie – minimálne 3 roky dozadu - v technických a menových 
jednotkách), 

– výpočtová metóda pre východiskové hodnoty spotrieb energie 

– prevádzkové doby, zoznam zariadení, využitie budovy, požiadavky na 
vnútorné prostredie (teplota, vetranie, atď.) 

– detailný popis súčasného stavu energetického systému a manažmentu 
(energetický audit, atď.) 

3. Proces obstarávania  
Obsah súťažných podkladov - budovy 
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 Zvyčajne posudzované podľa ekonomickej ziskovosti 
– multikriteriálne hodnotenie (hodnotenie je uvedené v súťažných 

podkladoch) 

 V modeli garantovaných úspor by mala byť uvedená 
požiadavka na garantované úspory 
– špecifikácia garantovaných úspor po technickej aj finančnej 

stránke (formy a grafy v súťažných podkladoch) 

 Stanovenie objemu úspor energie 
– je ťažké vyčísliť budúce úspory; je dôležité v súťažných 

podkladoch presne stanoviť a zadefinovať podmienky na 
porovnávanie 

 Posúdenie technickej kvality predložených ponúk 
– kvalita a vhodnosť kombinovaných opatrení na zvýšenie 

energetickej efektívnosti, financovania, garancií 

3. Proces obstarávania  
Kritéria vyhodnocovania verejných súťaží 
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Čiastočné kritérium  
Váha 

kritéria  

Hodnota garantovaných úspor zo všetkých druhov energie v 
priebehu zmluvného obdobia (v technických alebo finančných 

jednotkách) 
45% 

Ponúkaná cena, t.j. celková suma, ktorú musí zmluvná entita 
zaplatiť vybranému žiadateľovi po dobu trvania zmluvy  

35% 

Kvalita technického návrhu a zmluvy 20% 

3. Proces obstarávania  
Kritéria vyhodnocovania – príklad 

23 



www.transparense.eu 

 V budovách môžu byť realizované dva druhy opatrení na 
zvýšenie energetickej efektívnosti 
– Stavebné opatrenia (zateplenie, výmena okien) nemôžu byť 

financované EPC 

– Technologické opatrenia (renovácia energetických systémov) – väčšina 
technologických opatrení môže byť financovaná z budúcich úspor 
energie a je preto možné použiť EPC 

 Je možné kombinovať stavebné a technologické opatrenia, ale 
je lepšie oddeliť EPC časť v samostatnom obstarávaní z 
dôvodu odlišného postupu pri vyhodnocovaní ponúk 

 

3. Proces obstarávania  
Opatrenia na zvýšenie energetickej 

efektívnosti (1)  


