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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. berie na vedomie 

Informáciu o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzavretie zmluvy 
o koncesii na služby dodávky tepla do verejných základných škôl: ZŠ MudroI1ova 83 v Bratislave 
a ZŠ s MŠ Dr. Milana Hodžu, Škamiclova 1 v Bratislave 

B. ž i a d a 

starostku mestskej časti 
zabezpečiť upravené podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
o koncesii na služby dodávky tepla do verejných základných škôl ZŠ Mudroľíova 83 v Bratislave a ZŠ 
s MŠ Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave a ostatné podmienky spojené s predmetom 
zámeru a obchodnú verejnú súťaž vyhlásiť spôsobom obvyklým. 



Dôvodová správa 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prerokovalo na 28. zasadnutí 
"Zámer modernizácie kotolní na vybraných základných školách a zámer vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzavretie zmluvy o koncesii na služby dodávky tepla do 
verejných základných škôl ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave a ZŠ s MŠ Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 
l v Bratislave, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Staré Mesto". 

Zámerom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako zriaďovateľa základných škôl bola náprava 
dlhodobo nevyhovujúceho až havarijného stavu v plynových kotolniach a zníženie prevádzkových 
nákladov kotolní na oboch základných školách. Ako najvhodnejší spôsob riešenia sa javilo 
zabezpečovať dodávku tepla a modernizáciu kotolní extemým zmluvným pminerom/koncesionár, 
ktorého výber bude výsledkom transparentnej obchodnej verejnej súťaže. 

Nakoľko materiál prerokovalo a schválilo miestne zastupiteľstvo, InfOlmácia ... je prehľadom 
o postupe pri zabezpečovaní tohto uznesenia a výsledkoch obchodnej verejnej súťaže. 



Informácia o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže 

Rozhodnutím č.33/20l4 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 14.5.2014 bola 
vyhlásená obchodná verejná súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o koncesii na služby 
dodávky tepla do verejných škôl zriadených mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ktorá 
obsahovala podmienky účasti v súťaži a zmluvu o koncesii na služby dodávky tepla do verejných 
škôl. 
Starostka mestskej časti zároveň ustanovila komisiu v zložení: Ing. Baxa, doc. Dr. Haverlík, doc. 
Mgr. art. Bučko, Mgr. Homoľa, Mgr. Dr. Jaška, Mgr. Micheľ, Ing. Zagyi a Ing. Spurný. 

Komisia o podmienkach obchodnej verejnej súťaže rokovala dvakrát, tretíkrát sa zišla dtla 4.6.2014 
a vyhodnotila výsledky obchodnej verejnej súťaže. 
Povinnej obhliadky kotolní sa zúčastnili tri spoločnosti, ktoré prejavili predbežný záujem o účasť 
v súťaži (Dalkia a.s., Somat Group a.s., EPC Energy s.r.o.). 

Po obhliadke kotolní spoločnosť EPC Energy S.LO. listom požiadala vyhlasovateľa o prehodnotenie 
podmienok súťaže a zmenu v zadaní, nakoľko 25 % ročná úspora nákladov na teple je pri súčasnom 
stave budov škôl a predpokladanej výšky investícií do modernizácie kotolní a výmeny okien nereálna. 

V temlÍne na podávanie súťažných návrhov bola doručená iba jedna-neporušená obálka, ktorá 
obsahovala list označený ako "Stanovisko k obchodnej verejnej súťaži ... " od spoločnosti DALKIA 
a.s. Bratislava, ktorý obsahoval zdôvodnenie nepredloženia obchodnej ponuky. 

Nakol'ko uvedený list/stanovisko spoločnosti Dalkia a.s. nevykazoval znaky súťažného návrhu, 
pričom neboli splnené ani ostatné podmienky účasti v súťaži, komisia vyhodnotila obchodnú 
verejnú súťaž ako neúspešnú a odporúča vyhlasovatel'ovi obchodnej verejnej súťaže súťaž 
zrušiť. 

Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto akceptovala odporúčanie komisie a súťaž bola 
rozhodnutím starostky dtla 9.6.2014 zrušená. Zrušenie bolo riadne zverejnené. 

Záverlodporúčanie: 

Nakoľko dôvody modernizácie kotolní vo verejných školách pretrvávajú, stále za najvhodnejší spôsob 
riešenia považujeme zabezpečovať dodávku tepla a modemizáciu kotolní externým zmluvným 
partnerom, avšak pri upravených podmienkach obchodnej verejnej súťaže. ( max. cena nákladov na 
teplo na úrovní ceny za rok 2013, z úspor za cenu dodávky tepla koncesionár zabezpečí modernizáciu 
kotolní a príspevok vo výške 84 tis. Eur na výmenu okien v budove na Podjavorinskej ulici). Náklady 
na teplo obsahujú: cena plynu cca 95%, opravy a revízie cca 3%, osobné náklady na prevádzku 
kotolne cca 2% ). 
Hlavným hodnotiacim kritériom v súťaži bude výška koncesionárskeho príspevku, vedľajšie kritéria 
budú náklady na investície - nové technologické zariadenia kotolni a vyregulovanie systému a 
finančný príspevok na výmenu okien. 
Z uvedených dôvodov navrhujeme obchodnú verejnú súťaž zopakovať. 

Výmena okien v objekte školy na Podjavorinskej ulici, bez ohl'adu na zrušenie súťaže sa bude 
realizuje prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré už bolo vyhlásené. Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto má na zabezpečenie tohto projektu v rozpočte 2014 schválené finančné 
prostriedky. 


