Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78
757 01 V A L A Š S K É M E Z I Ř Í Č Í

Poptávka zpracování energetického auditu pro přípravu investiční akce
„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opatření na provoznětechnickém objektu“
Identifikace poptávajícího:
Název organizace:
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Adresa vč. PSČ:
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ:
000 98 639
Odpovědná osoba:
Ing. Libor Lenţa, ředitel
Kontakt:
571 611 928
E-mail:
libor.lenza@astrovm.cz
Banka:
Komerční banka, a.s. Pobočka Valašské Meziříčí
Číslo bankovního účtu: 3937851/0100
Předmět poptávky
Zpracování a dodání energetický auditu provozně-technického objektu (objekt č. p. 237,
par. č. 1077, k. ú. 776360 Valašské Meziříčí), komunikace s poskytovatelem dotace ve věci
EA a jeho součástí, poradenská činnosti pro objednatele.
Energetický audit bude zpracován se všemi níţe uvedenými součástmi pro ţádost o dotaci
v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí 2014 – 2020 (prioritní osa 5. Specifický cíl 1:
Sníţit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit vyuţití obnovitelných zdrojů energie).
Rozsah poptávaných služeb
Energetický posudek obsahující EŠOB zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou
osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů)
a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetický
posudek bude zpracován v souladu se závaznými vzory zveřejněnými SFŢP.
Součástí energetického posudku bude také Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle
normy ČSN 730540-2 (2011). EŠOB bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci
navrţeného opatření (pokud realizací dochází k jeho změně). Údaje musí být podloţeny
energetickým posudkem nebo předkládanou projektovou dokumentací. Součástí EŠOB musí
být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN
730540-2 (2011).
Popis objektu a základní informace
Jedná se o samostatně stojící objekt o půdorysu 9,5 × 10,5 m, ze 2/3 podsklepený,
nevytápěnou půdou. V suterénu objektu je umístěna kotelna zásobující teplem další 2 objekty
v areálu prostřednictvím předvolovaného potrubí.
Investiční akce předpokládá zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí
(obvodové zdivo, strop, podlaha mezi 1. NP a suterénem, výplně stavebních otvorů) a výměnu
zdroje tepla včetně ekvitermní regulace. Parametry nově navrţených konstrukcí musí
vyhovovat poţadavkům programu podpory.
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Máme k dispozici denní spotřeby elektřiny, zemního plynu a vody pro hvězdárnu (ani jedno
nelze samostatně měřit pouze pro daný objekt).
K objektu máme zaměřené rozměry v papírové podobě (půdorysy, řez). Úhrada za poskytnuté
sluţby bude rozdělena do dvou plateb.

Snímek provozně-technického objektu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. (objekt vpravo).
Termíny dodání a harmonogram
Objednávka EA:
do 30. 7. 2015
Předání zpracovaného dokumentu k připomínkám a kontrole: 25. 8. 2015
Zapracování připomínek a odevzdání koneční verze:
31. 8. 2015
Případná korekce EA podle výzvy programu podpory: říjen-listopad 2015
Předání finální verze:
30. 11. 2015
Komunikace s poskytovatelem dotace:
dle potřeby – do ukončení akce (06/2016)
Své cenové nabídky prosím pošlete e-mailem na adresu libor.lenza@astrovm.cz nejpozději do
27. července 2015 do 09:00 hodin. Cenu prosím uvádějte bez DPH, DPH a cenu konečnou včetně
DPH.
U zájemců předpokládáme zkušenosti s přípravou EA a komunikací s administrativou a programy
podpory OPŢP.
Valašské Meziříčí, 7. července 2015

Ing. Libor Lenţa, ředitel
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

