Často kladené otázky (FAQ): Výzva MoF – 1/ 2022
1. V prípade že sú zariadenia SMART riešení súčasťou výkaz výmer, tak je tiež potrebný
prieskum trhu?
SMART riešenia musia byť ako súčasť systému energeticky účinného centralizovaného
zásobovania teplom a chladom ako aj pripojením nových a existujúcich zariadení. V závislosti
napr. od predpokladanej hodnoty zákazky, predmetu zákazky a pod. je potrebné uplatniť
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Za návrh a ocenenie SMART riešení zodpovedá projektant (príp. špecialista na SMART).
2. Skúšky, tlakové skúšky, revízie a pod. náklady bezprostredne súvisiace so
stavebnými prácami, kt. budú súčasťou obstarávacej ceny a zaradené do majetku, sú
oprávnené alebo neoprávnené výdavky?
Áno, uvedené výdavky budú považované za oprávnené výdavky projektu.
2a. Je postačujúce aby boli aj odovzdávacie stanice tepla (OST) necenené
projektantom?
Áno
3. Je oprávneným projektom výlučne rekonštrukcia výmenníkovej stanice?
Áno, ale iba v prípade, ak je súčasťou účinného CZT.
4. V prípade, že predmetom projektu je vybudovanie nových rozvodov tepla, je možné
vyčísliť finančnú analýzu len prostredníctvom úspor z prevádzky (tzn. nevyčísli sa
príjem a výdavky z prevádzky), ak žiadateľ vie túto úsporu vyčísliť zo vstupných údajov
z energetického auditu?
Áno, je možné vychádzať aj z EA.
5. Je zadefinovaná minimálna dĺžka nájmu alebo iného vysporiadania majetkovo
právnych vzťahov?
Nie je. Nájomná zmluva musí byť uzavretá minimálne na obdobie počas implementácie
projektu a počas doby udržateľnosti projektu.
6. Existuje usmernenie k oceňovaniu budúcich stavebných výdavkov ak uvažujeme
s realizáciou v rokoch 2024 resp. 2025, napr. koeficient navýšenie súčasných cien
z CENKROSu? Alebo je to plne v kompetencii rozpočtára?
Environmentálny fond nedisponuje takýmto usmernením. Je to v kompetencii rozpočtára
(projektanta).
7. Do výpočtu FA vstupujú celkové náklady na projekt , alebo len oprávnené?
Oprávnené výdavky/náklady.
8. Budú zverejnené aj hodnotiace a výberové kritériá k výzve?
Vo výzve v časti G.1 a G.2 sa uvádzajú okruhy, ktoré budú hodnotené, pričom bez
konkrétnych popisov, čo bude hodnotené a akými bodmi.
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Hodnotiace a výberové kritériá nebudú zverejnené – pre zachovanie transparentnosti
a objektívnosti.
9. Vo vzorovej FA textová časť sa na str. 4 uvádza cit.: „Poznámka poskytovateľa“
Jednotková cena energie v palive sa určuje na základe cien platných v roku 2018 Pritom
sa zohľadňuje mix rôznych palív používaných na výrobu tepla distribuovaného v rámci
sústavy CZT. Jednotková cena energie zodpovedá váženému aritmetickému priemeru
ceny na 1 MWh energie v palive pri zohľadnení množstva energie z rôznych druhov
palív.“
Keďže ide o poznámku poskytovateľa, je rok 2018 naozaj rokom, ktorým sa pri cenách
máme riadiť, alebo máme brať do úvahy „aktuálne“ ceny uvedené. napr. príloha č.6 a
č.10 k vyhláške č. 248/2016 Z. z. resp. môžeme zohľadniť skutočné fakturácie nákupov
energie napr. vážený priemer za 12 mesiacov pred podaním žiadosti. Kópie dokladov, z
ktorých budeme vychádzať uvedieme samozrejme v prílohách FA?
Áno môžu sa zohľadňovať aktuálne ceny.
10. Na výrobu nového zdroja tepla je potrebná nová trafostanica. Je nová trafostanica v
rámci výzvy oprávnená?
Trafostanica nie je oprávnený výdavok projektu.
11. Je oprávnené zhodnotenie stavby, ktorá je v prenájme, ak ide o dlhodobý prenájom?
Áno, v uvedenom prípade odporúčame, aby nájomná zmluva umožnila zhodnocovať prenajatý
majetok.
12. V prípade rekonštrukcie samotnej výmenníkovej stanice, je možné aby boli
merateľné ukazovatele týkajúce sa dĺžky rozvodov nulové, nakoľko k rekonštrukcii,
resp. výstavbe rozvodov nedôjde. Ďakujem
Áno, v takomto prípade bude hodnota nulová, pričom projekt zameraný výhradne na obnovu
výmenníkovej stanice „OST“ bez výmeny rozvodov nie je oprávnený podľa schémy ani výzvy.
13. Merateľné ukazovatele - počítajú sa do hodnoty iba vonkajšie rozvody alebo aj
prípojky? musí to byť na 100% v súlade s projektovou dokumentáciou alebo je možné
uviesť aj nižšiu hodnotu?
Áno, v čo najvyššej miere by mal byť.
Počíta sa trasa.
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