
ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA 
PREDMET OBJEDNÁVKY
Týmto si záväzne u Vás objednávam vypracovanie:

Energetického auditu spracovaného odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v rozsahu vykonávacej legislatívy k tomuto zákonu na účely získania nenávratných 
finančných prostriedkov z výzvy.
Projektu pre stavebné povolenie spracovaného odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Projektového energetického hodnotenia spracovaného odborne spôsobilou osobou pri zohľadnení technického riešenia 
navrhnutého v projekte v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OBJEDNÁVATEĽ
Názov:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: | DIČ:
IČ DPH: | Zápis v OR/ŽR:

DODÁVATEĽ
Názov spoločnosti: Delphia s.r.o.
Sídlo: Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava
IČO: 44 505 736 | DIČ: 2022720623 | IČ DPH: SK2022720623
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 62554/B

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE (BUDOVE)
Názov a adresa objektu:
Meno a priezvisko správcu/technika objektu:
Mobil správcu/technika objektu: | E-mail správcu/technika objektu:

CENA ZA ENERGETICKÝ AUDIT
Celková podlahová plocha Cena bez DPH Sadzba DPH DPH Cena s DPH

do 1 000 m2 799,00 € 20 % 159,80 € 958,80 €
od 1 001 m2 1 499,00 € 20 % 299,80 € 1 798,80 €

Odhadovaná doba vykonania Energetického auditu: do 30 kalendárnych dní od poskytnutia potrebných podkladov.
Cenu za Energetický audit je Objednávateľ povinný uhradiť v dvoch splátkach. Prvú splátku určenú paušálnou sumou vo výške 33 % z ceny 
dohodnutej za službu je Objednávateľ povinný uhradiť na základe Dodávateľom vystavenej zálohovej faktúry so splatnosťou 7 dní odo 
dňa jej vystavenia, ktorú Dodávateľ vystaví po obdržaní Objednávky podpísanej Objednávateľom. Druhú splátku ceny za službu vo výške 
zostatku neuhradenej ceny za službu dohodnutej v Objednávke je Objednávateľ povinný uhradiť na základe Dodávateľom vystavenej 
faktúry po odovzdaní energetického auditu so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia.
CENA ZA PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
Celková podlahová plocha Cena bez DPH Sadzba DPH DPH Cena s DPH

do 1 000 m2 4 900,00 € 20 % 980,00 € 5 880,00 €
od 1 001 m2 individuálne

CENA ZA PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE
Cena bez DPH Sadzba DPH DPH Cena s DPH

375,00 € 20 % 75 € 450,00 €

Odhadovaná doba vykonania Projektového energetického hodnotenia: do 30 kalendárnych dní od poskytnutia potrebných podkladov.

V prípade, že sa na budovu, ktorá je predmetom tejto Objednávky, nevzťahuje daná výzva, je možné Objednávku stornovať. 

Podpis
Michal Jaloviar

riaditeľ Predaja B2C zákazníkom

V  Dňa:

ODBERATEĽ	 DODÁVATEĽ	zastúpený spoločnosťou SSE, a. s.



Podklady potrebné na vyhotovenie Energetického auditu 
a Projektového energetického hodnotenia:

1.	 AKTUÁLNA	PROJEKTOVÁ	DOKUMENTÁCIA	(SÚČASNÝ	STAV)
• architektúra (pôdorys, rez, situácia, pohľady, technická správa)
• vykurovanie/zdravotechnika (pôdorys, technická správa)
• elektroinštalácia/osvetlenie (pôdorys, technická správa) 

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA (NOVÝ STAV)
•  pokiaľ už je vyhotovená nová projektová dokumentácia aj v rozpracovanom stave (audit a projekt musia v konečnom dôsledku vyzerať 

rovnako)

3.	 ENERGIE	OBJEKTU	(BUDOVY)	ZA	POSLEDNÉ	3	ROKY	–	VYPLŇTE	TABUĽKY

PLYN Množstvo Jednotka Cena
2014 kWh
2015 kWh
2016 kWh

ELEKTRINA Množstvo Jednotka Cena
2014 kWh
2015 kWh
2016 kWh

TEPLO Množstvo Jednotka Cena
2014 kWh
2015 kWh
2016 kWh

4. FOTODOKUMENTÁCIA
• 4x fotografia budovy zvonku z každej strany
• 2x fotografia okien zvnútra
• 4x fotografia osvetlenia (svietidiel na strope)
• 4x fotografia vykurovania (fotografia kotla a štítka na kotle, fotografia radiátorov a termostatickej hlavice na radiátore, ak je)
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