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EPC proces
Načasovanie EPC procesu
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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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 Prvotná identifikácia projektov je zvyčajne vykonaná ESCO 
spoločnosťami alebo facilitátormi EPC, ktorí majú prvý kontakt 
s klientom

– jednou z možností, ako spríjemniť tento kontakt je formou 
podujatí organizovaných ESCO spoločnoaťami, EPC facilitátormi 
a inými konzultantami

 Očakávania klienta – musia byť posúdené a rešpektované 
facilitátorom/ESCO spoločnosťou už od štádia identifikácie 
projektu

1. Identifikácia EPC projektu
Prvotná rola facilitátora/ESCO spoločnosti
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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
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 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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 Podmienky, ktoré musia byť splnené pri identifikácii 
objektov pre potenciálny projekt:
– Budovy:

• prevádzkové náklady na energiu sú vyššie ako minimálna hodnota (napr. 
40-50 tisíc EUR v Českej republike)

• súčasná energetická technológia je zastaralá alebo nefunkčná, alebo treba 
dosiahnuť nové štandardy (legislatívne požiadavky, pohodlie, atď.)

• očakáva sa budúce využitie budovy

– Pouličné osvetlenie:
• funkčný systém pouličného osvetlenia

• dobrý stav vedenia a stĺpov

• značné využitie neefektívnych ortuťových alebo využívanie neefektivnych 
svietidiel (zvučajne výkonné sodíkové výbojky nad 150W)

2. Predbežná analýza
Výber objektov
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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

13
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EPC proces
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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

15
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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

16
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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 počas rokovania s uchádzačmi v rámci procesu 
vyhodnocovania upravené

– 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

17

3. Proces obstarávania 
Rokovacie konanie so zverejnením (1)
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3. Proces obstarávania 
Rokovacie konanie so zverejnením (2)
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Oznámenie o obstarávaní
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 Oznámenie o obstarávaní

– formou rokovacieho konania so zverejnením – zvyčajne oznámené vo 
Vestníku verejných obstarávaní

– poskytuje základné informácie ESCO spoločnostiam

 ESCO vyjadrí záujem, predkvalifikácia

– Podanie žiadosti na účasť vo výberovom konaní

– ESCO spoločnosti preukážu splnenie požadovaných predkvalifikačných 
kritérií

 Výzva na predloženie počiatočných ponúk a zverejnenie 
súťažných podkladov

– ESCO spoločnosti, ktoré splnili predkvalifikačné kritériá budú vyzvané 
na predloženie počiatočných ponúk a budú im sprístupnené súťažné 
podklady

3. Proces obstarávania 
Rokovacie konanie so zverejnením (3)
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 Vyhodnotenie počiatočných ponúk a výber ESCO spoločností 
pre ďalšie rokovania
– na základe vyhodnotenia prvotných ponúk sú vybrané ESCO 

spoločnosti vhodné pre ďalšie rokovania

 Rokovania s uchádzačmi & výzva na predloženie konečných 
ponúk
– najmenej jedno kolo rokovaní, zvyčajne 2-3 kolá

– v každom kole sa vyskytne nová špecifikácia ponúk – dodávateľ žiada 
nové, doplňujúce informácie o riešeniach popísaných v ponukách –
ktoré sú opäť vyhodnocované v ďalšom kole

– výzva na predloženie konečných ponúk

3. Proces obstarávania 
Rokovacie konanie so zverejnením (4)
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 Podanie finálnych ponúk

 Vyhodnotenie ponúk
– víťaz výberového konania (ESCO) je vyzvaný na predloženie finálnej 

verzie EPC zmluvy (pridelenie EPC zmluvy)

 Uzatvorenie EPC zmluvy medzi ESCO a klientom
– až po schválení finálnej zmluvy EPC zodpovedným orgánom – napr. 

mestskou radou

3. Proces obstarávania 
Rokovacie konanie so zverejnením (5)
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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

22
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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 zahrnutá 
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

26
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 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)
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 Najbežnejšie opatrenia na úsporu energie:
– Úspory v oblasti výroby / rozvodov / spotreby  tepla modernizáciou 

tepelných systémov a systémov riadenia (nové kotle, nový monitorovací a 
regulačný systém, minimalizácia strát v rozvodoch)

– Úspory elektriny v závislosti na regulácii otáčok čerpadiel a iných 
elektrických hnacích prvkov

– Úspora energie vďaka modernizácii osvetlenia

– Využitie sekundárnych / alternatívnych zdrojov (odpadové teplo) 

 Iné úsporné opatrenia:
– Spotreba vody

– Iné prevádzkové náklady (opravy, údržba, revízie, servisné prehliadky, 
atď.)

– Cena práce (obsluha zariadení, údržbári)

3. Proces obstarávania  
Opatrenia na zvýšenie energetickej 
efektívnosti (2)

28
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 Základná spotreba
– sú referenčné hodnoty spotreby energie a prevádzkové náklady

– hodnoty sú korigované pre klimatické kolísanie (na základe počtu 
dennostupňov)

 Výpočtová metóda pre základnú spotrebu energie
– kľúčová časť zmluvy EPC

– je potrebná pre porovnateľnosť jednotlivých predložených ponúk

– používa sa na výpočet základnej spotreby pred implementáciou 
projektu podľa dohodnutej metodiky

– používa sa znova po realizácii projektu energetickej efektívnosti, 
úspory energie vyplývajú z porovnania základnej spotreby s 
vypočítanou hodnotou spotreby energie podľa metodiky stanovenej v 
zmluve o EPC

3. Proces obstarávania  
Výpočtová metóda pre základnú spotrebu
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 Súťažné podklady a prehliadka na mieste môžu viesť k 
mnohým otázkam, ktoré musia byť zodpovedané

 Ponuka musí obsahovať špecifikáciu vhodných opatrení, ich 
posúdenie a odhadované úspory

 Hľadá sa optimálny pomer investícií a možných úspor (sú úzko 
prepojené)

 Pri posudzovaní miery zisku je nutné správne odhadnúť 
prijateľné riziká

3. Proces obstarávania  
Príprava a predloženie ponúk

30
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 Predmet rokovania:
– Rozsah a kvalita navrhnutých opatrení

– Zachovanie požadovaných parametrov vnútorného prostredia, 
dodržanie existujúcich noriem a zákonov, kompatibilita so súčasným 
zariadením

– Časový harmonogram činností

– Výpočet garantovaných úspor v referenčných a reálnych cenách

– Určenie odmeny pre žiadateľa a podielu zadávateľa na dodatočných
úsporách

– Zmluvné podmienky entít, výzva na upravenie ponuky

 Rokovací protokol – záznam všetkých dohodnutých opatrení –
klient ho poskytne každej ESCO spoločnosti

3. Proces obstarávania 
Rokovania s ESCO spoločnosťami
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 Spustenie kogeneračných jednotiek a nasledujúce úpravy 
energetického systému
– Konštrukcia umožnila úplné využitie inštalovaných kogeneračných 

jednotiek s kapacitou až pre úplné pokrytie energetických potrieb 
nemocnice. Výkon z kogeneračných jednotiek (510 kWe) bol upravený
tak, aby dodával elektrinu celému nemocničnému zariadeniu, vrátane
nového oddelenia intenzívnej starostlivosti.

– Rekonštrukcia hydraulického prepojenia medzi kotlom a jednotlivými 
stanicami na prenos tepla umožnila znížiť teplotu vracajúcej sa vody a 
taktiež bezchybnú prevádzku a vyššiu účinnosť zdroja.

3. Proces obstarávania  
Navrhnuté opatrenia - príklad 1  
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 Rekonštrukcia výmenníkových staníc

 Upustenie od centralizovanej výroby pary a nahradenie 
lokálnymi parnými generátormi
– Bola nahradená existujúca energeticky neefektívna centralizovaná

výroba pary v kotolni, ako aj parná distribučná sústava naprieč 
nemocnicou

– Technologická para pre kuchyne, sterilizáciu a zvlhčovanie 
klimatizačných jednotiek je vyrábaná v blízkosti konečnej spotreby 
pomocou lokálnych generátorov pary

– Boli nainštalované nové generátory pary pre potreby:

• kuchyne

• sterilizácie

• zvlhčovanie v klimatizačných jednotkách

3. Proces obstarávania  
Navrhnuté opatrenia - príklad 2 
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 Systém individuálnej regulácie v izbách (počítačom riadený 
systém individuálnej regulácie teploty v miestnosti), je 
inštalovaný v celom nemocničnom zariadení

 Regulácia tepelných vetiev komunikuje so systémom 
individuálnej regulácie

 Systém regulácie je napojený k centrálnej riadiacej miestnosti

3. Proces obstarávania  
Navrhnuté opatrenia - príklad 3 
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 Modernizácia riadiacej miestnosti, vrátanie pripojenia na 
existujúcu kotolňu a riadiacu miestnosť pre klimatizáciu

 Zavedenie monitorovacieho systému - maximálna spotreba 
elektriny za ¼ hodiny

 Optimalizácia chladiaceho systému v jednotke intenzívnej 
starostlivosti

 Renovácia chladiacich boxov v kuchyni

 Využitie odpadového tepla

 Opatrenia na zvýšenie efektívnosti hospodárenia s vodou

 Opatrenia na zvýšenie efektívnosti hospodárenia s elektrinou
– nahradenie svetelných zdrojov energeticky efektívnymi

– regulácia systému osvetlenia (prevádzka cez deň/noc)

3. Proces obstarávania  
Navrhnuté opatrenia - príklad 4 
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 Psychiatrická nemocnica v Jihlave
– Krajina: Česká republika

– Mesto: Jihlava 

– Zakladateľ: Ministerstvo zdravotníctva

– 29 budov: budovy slúžiace na ošetrenie, 
ubytovanie, spoločenský život, 
prevádzkové e technické záležitosti

– 530 postelí v 19 jednotkách: kapacity pre 
6 okresov (región Vysočina a južné Čechy)

– 460 zamestnancov: z toho zdravotnícky 
personál 340

– Prevádzka s celkovou rozlohou 16 ha

(park) 

3. Proces obstarávania 
Príklad EPC projektu v nemocnici (1)
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 Popis projektu
– Komplexné služby v rámci prevádzky energetického systému a riadenia

– Implementované opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti -
technické aj organizačné

– Investície do energeticky úsporných opatrení vo výške 1,2 milióna EUR

– Úspory garantované v zmluve - 2,4 milióna EUR počas 8 rokov

– Projekt je financovaný len z dosiahnutých úspor

– Servis a implementácia energetického manažmentu zahrnutá v zmluve

– Podiel Psychiatrickej liečebne Jihlava na ďalších úsporách (navrch 
garantovaných úspor) 60%
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Príklad EPC projektu v nemocnici (2)
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 Časový harmonogram

– Oznámenie o tendri v novinách 3. november 2008

– Žiadosti o zúčastnenie sa v tendri 1. december 2008

– Zverejnenie súťažných podkladov január 2009

– Termín podania ponúk 10. február 2009

– Rokovania s uchádzačmi (2 kolá)     marec a apríl 2009

– Podpis zmluvy máj 2009

– Trvanie zmluvy jún 2009 – dec. 2017

38

3. Proces obstarávania 
Príklad EPC projektu v nemocnici (3)


