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ROZHODNUTIE 
starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

zo dňa 12.8.2013 
o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
o odbornej obsluhe, údržbe, odbornom dozore a revíziách tepelno-energetických 

zariadení ( kotolne) vo vybraných objektoch mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 Bratislava,(ďalej len 
"vyhlasovateľ") v súlade s ustanovením § 281 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník a ustanovenia § 9a zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ustanovenia §17 ods.3 zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisova v súlade so Zásadami hospodárenia 
s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetkom zvereným do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Smernicou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží v znení 
dodatku č.1 týmto 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len "súťaž") o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o 
odbornej obsluhe, údržbe, odbornom dozore a revíziách tepelno-energetických zariadení 
( kotolne) vo vybraných objektoch mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

1. Identifikácia vyhlasovateľa 

Názov organizácie: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Sídlo organizácie: Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava 
IČO: OO 603 147 
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava - mesto 
Číslo účtu: 1526-012/0200 
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami: p Miroslav Németh 
Tel: 02/59246-368 
e-mail: miroslav.nemeth@staremesto.sk 

2. Predmet súťaže 

Predmetom súťaže je odborná obsluha, údržba, odborný dozor a revízie tepelno
energetických zariadení ( kotolne ): 

- kotolňa v Materskej škole, Búdkova cesta 2, Bratislava 
kotolňa v Materskej škole, Ferienčíkova u1.12, Bratislava 
kotolňa v Materskej škole, Gorazdova u1.6, Bratislava 
kotolňa v Materskej škole, Javorinská u1.9, Bratislava 
kotolňa v Materskej škole, Kuzmányho u1.9, Bratislava 
kotolňa v Materskej škole, Malá ul. 6, Bratislava 
kotolňa v Materskej škole, Beskydská u1.7, Bratislava 
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kotolňa v Materskej škole, Myjavská u1.22, Bratislava 
kotolňa v materskej škole, UI.29.augusta, Bratislava 
kotolňa v administratívno-technickej budove, Žilinská ul.lKýčerského ul., Bratislava 
kotolňa v Materskej škole, Karadžičova u1.1, Bratislava 
kotolňa v Detských jasliach, Čajkovského u1.2, Bratislava 
kotolňa v budove miestneho úradu mestskej časti, Vajanského nábr.3, Bratislava 
kotolňa v Zichyho paláci, Ventúrska ul. 9/ a Prepoštská ul. 1, Bratislava 
kotolňa v staromestskom kultúrnom stredisku, Gaštanova u1.19, Bratislava 
kotolňa v Pisztoryho paláci, Štefánikova ul. 25, Bratislava 

3. Doba trvania zmluvy: 

Zmluva bude uzavretá na dobu určitú na 1 rok, od 1.9.2013 

4. Podmienky účasti navrhovateľa v súťaži 

a. navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému 
návrhu do obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden 
mesiac. Fyzické osoby - podnikatelia priložia k záväznému súťažnému návrhu 
výpis zo živnostenského registra, nie starší ako jeden mesiac, 

predmet činnosti navrhovateľa musí dostatočne pokrývať zabezpečenie budúceho účelu 
odbornej obsluhy kotolní, 
b. predložiť doklady potvrdzujúce odbornú úroveň - osvedčenia a oprávnenia z oblasti 

vyhradených technických zariadení - plyn, elektro, tlakové zariadenia 
c. predloženie potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

povolania alebo potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu, podnikateľ min. vo 
výške 300 000 EUR, 

d. Dokladovať systém manažérstva kvality ( ISO 9001 :2008), systém 
environmentálneho manažérstva ( ISO 14001 :2004), systém manažérstva 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( ( BS OHSAS 18001 :2007) 

f. dokladovať čestným prehlásením dispečerský systém riadenia prevádzok, 
g. dokladovať čestným prehlásením systém havarijnej služby pre odstraňovanie 

poruchových stavov, 
h. predloženie overeného čestného prehlásenia, že navrhovateľ nemá záväzky voči 

príslušnému daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, hl. mestu SR Bratislava, 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, nie je 
v likvidácii ani v konkurze, ani voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie, 

i. navrhovatelia predložia čestné prehlásenie, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
nevedie voči navrhovateľovi žiadne správne konanie, 

j. písomný súhlas navrhovateľa, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov 
v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov, 

k. písomný súhlas so súťažnými podmienkami tak,ako boli uvedené v rozhodnutí 
starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže 

I. navrhovateľ môže predložiť iba jeden súťažný návrh 



5. Obsah súťažného návrhu 

a. navrhovateľom podpísaný identický návrh zmluvy, ktorá je súčasťou tohto vyhlásenia 
súťaže, doplnený identifikačné údaje navrhovateľa a celkovú cenu za predmet 
súťaže za každý jeden rok, 

b. doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži uvedené v podmienkach 
účasti navrhovateľov v súťaži, 

c. súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku 

6. Termín obhliadky 
Navrhovatelia si môžu jednotlivé kotolne prezrieť dňa 16.8.2013, so začiatkom obhliadky 
o 8,00 hod. na miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 
3, Bratislava. 

7. Vysvetlenie a doplnenie vyhlásenia súťaže 

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo vyhlásení súťaže je mozne 
u kontaktnej osoby vyhlasovatefa vyžiadať vysvetlenie alebo upresnenie písomnou 
formou alebo e-mailom, najneskôr do 7 dní od zverejnenia súťaže. 

8. Spôsob podávania súťažných návrhov 

Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné písomné návrhy poštou alebo osobne do 
podateľne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábr.3., 81421 Bratislava, v zalepenej obálke s označením: 

"Obchodná verejná súťaž - odborná obsluha kotolní - NEOTVÁRAŤ" 

9. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov 

a. Záväzné súťažné návrhy je možné podávať prostredníctvom pošty s pečiatkou 
podacej pošty s dátumom najneskôr 17.8.2013 alebo osobne na adresu Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3,814 21 Bratislava 
alebo do podateľne úradu najneskôr 23.8.2013 do 12,00 hod. 

b. Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopiňať. 
Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom 
v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným 
podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne. 

c. Vyhlasovateľ vylúči zo súťaže navrhovateľa, ktorý nesplnil podmienky, nepredložil 
požadované doklady, alebo ak zistí, že predložené doklady sú neplatné alebo 
nepravdivé. 



d. Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 

e. Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť 
paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 16,50 EUR a to v hotovosti do 
pokladne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Originál alebo 
fotokópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú navrhovatelia 
povinní priložiť k súťažnému návrhu do obálky alebo k obálke so súťažným 
návrhom. 

10. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov 

Celková priemerná cena vrátane DPH za odbornú obsluhu, údržbu, odborný dozor a revízie 
spolu za všetky tepelno-energetických zariadenia ( kotolne) a osobitne za jeden rok trvania 
zmluvy hodnotenie: 100 bodov 

11. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 

výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 28.8.2013 na internetovej stránke 
www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. 
navrhovate I', ktorý podal víťazný návrh bude upovedomený písomne najneskôr 
v lehote 2 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Zmluva o odbornej obsluhe bude 
uzatvorená v lehote do 31.8.2013. 

12. Výhrada zrušenia súťaže 

- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykol'vek zrušiť túto súťaž, o zrušení súťaže budú 
navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení, 

- zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli miestneho úradu mestskej časti 
a na internetovej stránke www.staremesto.sk. 
predižiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu, 
v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovatefa 
uvedených v súťažných podkladoch, vylúčiť súťažný návrh zo súťaže, 

- v prípade zistenia chýb v písaní, ktoré vznikli pri vyhotovovaní súťažného návrhu, 
vyzvať navrhovatel'a na ich bezodkladné odstránenie. 

13. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 

V Bratislave, dňa 12.8.2013 



Príloha č.1: 
Zmluva o odbornej obsluhe, údržbe, odbornom dozore a revíziách tepelno-energetických 
zariadení (kotolne) mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Príloha č.2 
Základný technický popis tepelno-energetických zariadení (kotolní) 


