Specifikace podmínek soutěže
o nejlepší projekt řešený metodou EPC za rok 2018
Kontaktní osoba za soutěžící
Každý zájemce o účast v soutěži určí pověřenou osobu, která bude kontaktní osobou pro
komunikaci o podmínkách soutěže a pro poskytování informací o připravovaných projektech.

Kontaktní osoby za hodnotitele
Pro hodnocení soutěže bude sestavena hodnotitelská komise. Jejími členy jsou zástupci MPO, bank,
odborných asociací a dalších relevantních organizací.
Pověřenou kontaktní osobou pro poskytování informací a pro příjem přihlášek do soutěže je Eva
Ksiazczak, zastupující Asociaci poskytovatelů energetických služeb.
Kontaktní údaje:
Mobil:
603 894 354
E-mail:
office@apes.cz
Specifikace poskytovaných informací
Prostřednictvím pověřené kontaktní osoby bude hodnotitelská komise poskytovat potřebné
informace pro plnění podmínek soutěže a podání přihlášek.
Specifikace potřebných informací pro naplnění podmínek soutěže
Kontaktní osoba pro komunikaci ze strany zájemce shromáždí potřebné informace, které předá
prostřednictvím pověřené kontaktní osoby v podobě vyplněné přihlášky.
Informace se budou týkat připravovaných energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC a
budou obsahovat následující:
•
•
•
•

specifikace zadavatele projektu řešeného metodou EPC,
stručný popis připravovaného projektu,
specifikace očekávaných energeticky úsporných opatření s odhadem předpokládaného
objemu investice,
specifikace očekávaného potenciálu úspor energie, případně potenciálu snížení provozních
nákladů,



předpokládaná doba trvání smluvního vztahu na poskytování energetických služeb se
zárukou.

Jaké projekty lze přihlásit?
Do soutěže budou zařazeny projekty řešené metodou EPC, pokud jsou v průběhu roku 2018
 ve fázi přípravy nebo
 ve fázi průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky příp.
 ve fázi instalace energeticky úsporných opatření.
Do soutěže nelze přihlásit projekty, které byly v roce 2018 předány zadavateli.
Specifikace hodnotících kritérií
U přihlášených projektů budou hodnoceny získané informace podle následujících kriterií:
•
průměrný objem očekávaných úspor energie na realizaci energeticky úsporného projektu
řešeného formou poskytování energetických služeb (očekávaný objem zaručených úspor
energie),
•
poměr vynaložených investičních prostředků na objem uspořených provozních nákladů
souvisejících se spotřebou energie („cena úspor energie“),
•
rozsah záruk, které jsou navrženy poskytovatelem energetických služeb v rámci poskytování
energetických služeb (v případě, že jsou informace dostupné).
Termín uzávěrky soutěže
Přihlášky je nutné podat nejpozději do termínu uzávěrky soutěže, tedy do 15. 1. 2019.
Po vyhodnocení přihlášek bude stanoveno pořadí přihlášených projektů řešených metodou EPC a
oznámení vítězů proběhne při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže na konferenci 12. 2. 2019 v
Praze. Výsledky budou medializovány. Hodnotné ceny převezmou vítězové po začátku realizace
vítězného projektu.

