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VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
 

podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
 
Univerzita Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 
Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 397 865,  
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 00 397 865 58 
v súlade s ustanovením § 281 Obchodného zákonníka týmto 
 
 

vyhlasuje 
 

obchodnú verejnú súťaž 
 

na najvhodnejší návrh na uzavretie koncesnej zmluvy, ktorej predmetom je 
 
 

ROZŠÍRENIE TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA  
VYSOKOŠKOLSKÉHO MESTA  
ĽUDOVÍTA ŠTÚRA - MLYNY 

 
 
 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže, týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na 
uzavretie koncesnej zmluvy týkajúcej sa rozšírenia tepelného hospodárstva Vysokoškolského 
mesta Ľudovíta Štúra – Mlyny UK nachádzajúceho sa na adrese Staré grunty 36, 841 04 
Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „VM Ľ. Štúra – Mlyny“), za nasledovných 
podmienok: 
 
A.1 Pokyny pre navrhovateľa  
A.2 Podmienky účasti navrhovateľa  
A.3 Kritériá na vyhodnotenie návrhu 
B.1 Opis predmetu obchodnej verejnej súťaže  
B.2 Návrh koncesnej zmluvy 
C.1 Cenový návrh na plnenie kritérií  
D.1 Súhlas s použitím návrhu 
D.2 Titulný list návrhu 
 
 
 
V Bratislave, dňa 22.01.2016 
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK 
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA, riaditeľ 
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A.1 POKYNY PRE NAVRHOVATEĽA 
 
 

Časť I. Všeobecné informácie 
 

1. Identifikácia vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže 
 
1.1   Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: 
 
Názov:   Univerzita Komenského v Bratislave 
Sídlo:    Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava,  

Slovenská republika  
Zastúpená:   prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor 
IČO:    00 397 865 
DIČ:   202 084 5332 
IČ DPH:  SK 202 084 5332 
Súčasť UK:  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK 
Sídlo:   Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 
Zastúpená:  Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA, riaditeľ 
IČO:   00 397 865 58 
 
Kontakt pre komunikáciu s navrhovateľmi:  
 
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomíra Florková  
Mobil:   +421 918 110 002, +421 918 110 017 
E-mail:   lubomira.florkova@uniba.sk 
 
(ďalej len „Vyhlasovateľ“) 
 
 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
 
2.1 Názov predmetu: rozšírenie tepelného hospodárstva VM Ľ. Štúra - Mlyny. 
2.2 Predmet: Realizácia všetkých úprav a povolení (najmä stavebných, technických, 

technologických, ekologických, legislatívnych, ...), dodávka nových technických zariadení 
pre výrobu tepla, vrátane ich montáže, inštalácie, uvedenia do prevádzky, záručného 
servisu a dodávka tepla Vyhlasovateľovi na základe koncesnej zmluvy (koncesná zmluva 
podľa tohto vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže ďalej označovaná len ako „koncesná 
zmluva“ alebo aj len ako „zmluva“). 

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu tejto obchodnej verejnej súťaže tvorí časť súťažných 
podkladov uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu obchodnej verejnej súťaže. 

 
 

3. Rozdelenie predmetu obchodnej verejnej súťaže 
 
3.1 Predpokladaná hodnota predmetu obchodnej verejnej súťaže je 3.500.000,00 € bez 

DPH (slovom tri milióny päťstotisíc eur bez DPH).  
3.2 Navrhovateľ je povinný predložiť návrh na komplexné riešenie predmetu obchodnej 

verejnej súťaže. Návrh partikulárnej časti predmetu súťaže nebude akceptovaný.  
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4. Variantné riešenie 
 

4.1 Navrhovateľovi sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
predmetu obchodnej verejnej súťaže.  

4.2 Ak súčasťou návrhu bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie 
zaradené do vyhodnotenia/brané do úvahy. 

 
 

5. Zodpovednosť navrhovateľa za prevzatie súťažných podkladov 
 
5.1 Navrhovateľ je povinný prevziať si prílohy tohto vyhlásenia na vypracovanie návrhu 

v lehote do 5 pracovných dní od vyhlásenia tejto obchodnej verejnej súťaže od 
kontaktnej osoby Vyhlasovateľa. Dokumentácia bude Vyhlasovateľom poskytnutá na 
CD nosiči. Po prevzatí uvedenej dokumentácie je navrhovateľ povinný podpísať 
vyhlásenie o povinnosti zachovať mlčanlivosť a nezneužiť informácie mu takto 
Vyhlasovateľom poskytnuté. 

5.2 Navrhovateľ zodpovedá za pozorné preštudovanie súťažných podkladov, vrátane 
všetkých doplnení súťažných podkladov, ktoré môžu byť vydané počas lehoty na 
vysvetľovanie, prípadne doplnenie súťažných podkladov, t.j. lehoty na odovzdanie 
ponuky. V prípade, že navrhovateľov návrh bude vybraný Vyhlasovateľom ako 
najvhodnejší, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny 
predmetu zmluvy vyplývajúce z chýb, alebo opomenutí povinností navrhovateľa. 

 
 

6. Miesto a termín realizácie predmetu obchodnej verejnej súťaže 
 
6.1 Miesto dodania predmetu obchodnej verejnej súťaže: Staré grunty 36, 841 04 

Bratislava, Slovenská republika, budovy výmenníkových staníc. 
6.2 Termín realizácie: od 01.10.2016, resp. od účinnosti zmluvy. 
 
 

7. Zdroj finančných prostriedkov 
 
7.1 Predmet obchodnej verejnej súťaže bude financovaný z vlastných zdrojov navrhovateľa.  
7.2 Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže sa zaviaže odoberať teplo podľa potreby 

vyrábané z rozšíreného tepelného hospodárstva v zmysle koncesnej zmluvy po dobu 15 
(pätnástich) rokov. Navrhovateľ sa musí zaviazať v koncesnej zmluve, že cena 
dodávaného tepla nepresiahne limity stanovené URSO. Lehota splatnosti faktúr za 
dodávané teplo bude 30 dní odo dňa ich vystavenia. 

 
 

8. Zmluva 
 
8.1 Typ zmluvy: pre predmet obchodnej verejnej súťaže bude uzavretá koncesná zmluva v 

zmysle ustanovení § 269 a nasl. Obchodného zákonníka. 
8.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu 

obchodnej verejnej súťaže navrhne navrhovateľ v návrhu koncesnej zmluvy. Návrh 
koncesnej zmluvy bude rešpektovať podmienky v kapitole B.1 Opis predmetu obchodnej 
verejnej súťaže. 
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9. Lehota viazanosti návrhom 
  
9.1 Navrhovateľ je svojím návrhom viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov až 

do uplynutia lehoty viazanosti návrhom stanovenej Vyhlasovateľom do 30.06.2016. 
9.2 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti návrhom, o čom v 

dostatočnom predstihu informuje navrhovateľa, najneskôr však v lehote do 
30.06.2016. 

 
 

Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie 
 

10. Komunikácia medzi Vyhlasovateľom a navrhovateľom 
 
10.1 Poskytovanie vysvetlení a iná komunikácia medzi Vyhlasovateľom a navrhovateľom sa 

uskutočňuje osobným doručením, poštovou zásielkou, alebo prostredníctvom 
elektronických prostriedkov. 

 
 

11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
 
11.1 Vysvetlenie požiadaviek uvedených vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaži, v 

podmienkach účasti v obchodnej verejnej súťaži, v súťažných podkladoch, v 
informatívnom dokumente, alebo inej sprievodnej dokumentácii, Vyhlasovateľ 
preukázateľne bezodkladne oznámi každému navrhovateľovi, najneskôr do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia jeho žiadosti o takéto vysvetlenie. Navrhovateľ 
môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie návrhov. O vysvetlenie môže požiadať ktorýkoľvek z navrhovateľov 
kontaktnú osobu uvedenú v časti I. Všeobecné Informácie.  

11.2 Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie podľa bodu 11.1 sa bude považovať 
požiadavka o vysvetlenie doručená Vyhlasovateľovi najneskôr šesť pracovných dní pred 
uplynutím lehoty na predkladanie návrhov.  

 
 

12. Obhliadka miesta dodania predmetu obchodnej verejnej súťaže 
 
12.1 Obhliadka miesta dodania predmetu obchodnej verejnej súťaže sa navrhovateľom 

umožňuje v lehote do 29.01.2016 do 12:00 hod. Konkrétny termín obhliadky bude 
individuálne dohodnutý s navrhovateľom na základe jeho žiadosti u kontaktnej osoby 
Vyhlasovateľa.  

 
 

Časť III. Príprava návrhu 
 

13. Vyhotovenie návrhu a náklady na jeho vyhotovenie 
 
13.1 Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jeho 

obsahu. Návrh musí byť vyhotovený nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím 
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah 
je pre fyzickú osobu čitateľný. Návrh musí byť riadne očíslovaný a pevne zviazaný 
(napr. hrebeňovou alebo tepelnou väzbou) bez možnosti svojvoľnej výmeny 
jednotlivých častí.  
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13.2 Návrh a s ním súvisiace všetky potvrdenia, doklady a iné dokumenty požadované v 
tomto vyhlásení obchodnej verejnej súťaže musia byť v navrhovateľom predložené ako 
prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.  

13.3 Doklady, ktorými navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok účasti v tejto obchodnej 
verejnej súťaži musia byť platné a musia obsahovať pravdivé a neskreslené informácie. 
Navrhovateľ, ktorý požadované doklady nepredloží v plnom rozsahu požadovanom 
Vyhlasovateľom, alebo predloží neplatný/é doklad/y, alebo predloží nepravdivé a 
skreslené informácie, bude z tejto obchodnej verejnej súťaže vylúčený.  

13.4 Vyhlasovateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným úradom iného členského 
štátu EÚ alebo tretích štátov, ktorým navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok 
účasti v tejto obchodnej verejnej súťaži. 

13.5 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša navrhovateľ 
bez finančného nároku voči Vyhlasovateľovi, bez ohľadu na výsledok obchodnej 
verejnej súťaže.  

13.6 Návrhy doručené na adresu uvedenú v bode 19.1 a predložené v lehote na 
predkladanie návrhov podľa bodu 19.2 sa počas plynutia lehoty viazanosti a po 
uplynutí lehoty viazanosti návrhom podľa bodu 9 navrhovateľom nevracajú. Zostávajú 
Vyhlasovateľovi ako súčasť dokumentácie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 

 
 

14. Jazyk návrhu 
 
14.1 Návrh a s ním súvisiace ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú Vyhlasovateľovi v 

štátnom jazyku (slovenský jazyk). 
14.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti navrhovateľa so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť 
preložené do štátneho jazyka (slovenský jazyk), pričom na tieto účely sa nevyžaduje 
vyhotovenie prekladu týchto dokumentov vo forme úradného prekladu, pokiaľ toto 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže neustanovuje inak. Ak sa zistí rozdiel v obsahu 
takto predložených dokumentoch, rozhodujúci je ich úradný preklad v štátnom jazyku, 
ktorý je po zistený takéhoto rozdielu povinný bezodkladne zabezpečiť na vlastné 
náklady navrhovateľ. 
 
 

15. Mena a ceny uvádzané v návrhu 
 
15.1 Navrhovateľom uvedená cena dodávaného predmetu obchodnej verejnej súťaže a 

navrhované zmluvné ceny tepla a prevádzkových nákladov budú vyjadrené v eurách 
(€) samostatne za každú položku predmetu zmluvy.  

15.2 V prípade dokladov, v ktorých sú predmetné údaje vyjadrené v inej mene ako euro, je 
potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky 
(ECB) aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku 
skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v 
ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými navrhovateľ preukazuje splnenie 
podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, navrhovateľ predloží v 
pôvodnej mene a aj v mene euro.  

15.3 Cena za dodávaný tovar alebo službu súvisiacu s dodaním tovaru musí byť stanovená 
podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou 
sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
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15.4 Navrhované zmluvné ceny dodávaného tepla musia byť ceny konečné, bez ďalších 
dodatočne skrytých nákladov.  

15.5 Ak je navrhovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení:  
15.5.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
15.5.2 sadzba DPH a výška DPH,  
15.5.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

15.6 Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní Vyhlasovateľa v návrhu. 
 
 

16. Obsah návrhu 
 
16.1 Návrh predložený navrhovateľom musí byť vypracovaný podľa pokynov uvedených 

v nasledovných bodoch 16.2, 16.3, 17.3 a 17.4. 
16.2 Časť návrhu označená ako „Ostatné“ musí obsahovať:  

16.2.1 titulný list návrhu s vyplnenými identifikačnými údajmi navrhovateľa v 
štruktúre podľa kapitoly D.2 Titulný list návrhu súťažných podkladov, 

16.2.2 popis navrhovaného spôsobu splnenia predmetu obchodnej verejnej súťaže, 
t.j. špecifikáciu tovarov, ktoré navrhovateľ navrhuje dodať ako predmet 
obchodnej verejnej súťaže vypracovaný podľa prílohy súťažných podkladov 
B.1 Opis predmetu obchodnej verejnej súťaže, pričom zároveň tento popis 
musí obsahovať názov ponúkaného tovaru prípadne jeho typové označenie; 
za účelom zabránenia akýmkoľvek pochybnostiam, či návrh navrhovateľa je 
v súlade so špecifikáciami požadovanými v súťažných podkladoch, 
navrhovateľ priloží čestné vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti všetkých častí 
návrhu a ostatných dokumentov predložených Vyhlasovateľovi vo vzťahu 
k špecifikáciám v týchto súťažných podkladoch,  

16.2.3 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých navrhovateľ 
preukazuje splnenie podmienok účasti v obchodnej verejnej súťaži, 
požadované v tomto vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a podľa časti 
súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti navrhovateľa,  

16.2.4 v prípade skupiny navrhovateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov 
skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a 
konať v mene všetkých ostatných členov skupiny podpísanú všetkými členmi 
skupiny navrhovateľov,  

16.2.5 súhlas s poskytnutím návrhu – čestné vyhlásenie navrhovateľa podľa 
kapitoly D.1 Súhlas s použitím návrhu súťažných podkladov, 

16.2.6 kópia časti návrhu „Ostatné“ v listinnej podobe a v elektronickom formáte 
podľa bodu 17.6 súťažných podkladov.  

16.3 Časť návrhu označená ako „Kritériá“ musí obsahovať:  
16.3.1 návrh na plnenie kritérií s uvedením zmluvnej ceny za každú položku 

predmetu obchodnej verejnej súťaže, ktorú navrhovateľ predkladá, 
vypracovaný podľa kapitoly C.1 Cenový návrh na plnenie kritérií súťažných 
podkladov, podpísaný navrhovateľom alebo oprávnenou osobou konajúcou 
v mene navrhovateľa, 

16.3.2 návrh koncesnej zmluvy s uvedením cien pre predmet obchodnej verejnej 
súťaže spolu s jeho prílohami, ak sú súčasťou návrhu koncesnej zmluvy, 

16.3.3 kópia časti návrhu „Kritériá“ v listinnej podobe a v elektronickom formáte 
podľa bodu 17.6 súťažných podkladov. 
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Časť IV. Predkladanie návrhu 
 

17. Predloženie návrhu 
 
17.1 Na predkladanie návrhov sa použijú ustanovenia § 281 až § 288 Obchodného 

zákonníka. 
17.2 Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh na predmet tejto obchodnej verejnej 

súťaže. Navrhovateľ nemôže byť v takto vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži členom 
skupiny navrhovateľov, ktorá predkladá samostatný návrh. Vyhlasovateľ vylúči 
takéhoto samostatného navrhovateľa, ktorý je súčasne členom skupiny navrhovateľov. 

17.3 Návrh sa predkladá tak, aby obsahoval osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa 
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a 
osobitne oddelenú a uzavretú časť označenú ako „Ostatné“.  

17.4 Navrhovateľ predloží obe časti návrhu (časť návrhu „Kritériá“ a časť návrhu „Ostatné“) 
zabalené v samostatných obaloch označených podľa bodu 17.3 v jednom uzavretom 
obale označenom podľa bodu 18.2 osobne, kuriérom alebo prostredníctvom poštovej 
zásielky na adresu uvedenú v bode 19.1 a v lehote na predkladanie návrhov podľa 
bodu 19.2. V prípade, ak navrhovateľ predloží návrh prostredníctvom poštovej zásielky, 
je rozhodujúci termín doručenia návrhu Vyhlasovateľovi. 

17.5 Pri osobnom doručení návrhu, Vyhlasovateľ vydá navrhovateľovi potvrdenie o jeho 
prevzatí, s uvedením dátumu a času prevzatia návrhu.  

17.6 Návrh je potrebné predložiť v jednom origináli a v jednej kópii (obe v listinnej forme) a 
v jednej kópii návrhu v elektronickej forme osobitne pre časť návrhu „Ostatné“ a 
osobitne pre časť návrhu „Kritériá“, t.j. napríklad na CD nosiči alebo USB nosiči 
(odporúča sa formát PDF – textovo rozpoznateľný, pokiaľ nie je v tomto vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže určené inak).  

 
 

18. Označenie návrhu 
 
18.1 Navrhovateľ vloží návrh (všetky jeho časti) do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. 

Obálka/obal návrhu musí byť uzatvorená, prípadne zapečatená/zabezpečená proti 
nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi podľa bodu 18.2.  

18.2 Na obálke/obale návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:  
18.2.1 adresa Vyhlasovateľa uvedená v bode 19.1,  
18.2.2 adresa navrhovateľa (jeho obchodné meno/názov a adresa sídla/miesta 

podnikania),  
18.2.3 na oboch stranách obálky/obalu musí byť viditeľne uvedené „UKBA - VM Ľ. 

ŠTÚRA – MLYNY, OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 
-  NEOTVÁRAŤ“ 

 
 

19. Miesto a lehota na predkladanie návrhu 
 
19.1 Návrh je navrhovateľ povinný doručiť na adresu: Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – 

Mlyny UK, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, do podateľne (č. d. 
23) nachádzajúcej sa na administratívnej chodbe Výškových budov, blok B, 
v pracovných dňoch v čase 8:00 - 11:00 hod. a 12:00 – 14:00 hod. 

19.2 Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňa 22.02.2016, o 9:00 hod.  
19.3 Návrh navrhovateľa predložený po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, uvedenej 

v bode 19.2, vráti Vyhlasovateľ navrhovateľovi neotvorený. 
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20. Doplnenie, zmena a odvolanie návrhu 
 
20.1 Navrhovateľ môže predložený návrh dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do 

uplynutia lehoty na predkladanie návrhov podľa bodu 19.2.  
20.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie návrhu je možné vykonať odvolaním pôvodného 

návrhu na základe písomnej žiadosti navrhovateľa, podpísanej navrhovateľom alebo 
osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa, doručenej osobne alebo zaslanej 
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 19.1. Doplnený, zmenený 
alebo inak upravený návrh je potrebné doručiť v lehote na predkladanie návrhov podľa 
bodu 19.2 a na adresu podľa bodu 19.1. 

20.3 Navrhovateľ nie je oprávnený vykonať opravu chýb v návrhu, ktorý bol riadne 
predložený Vyhlasovateľovi. 

 
 

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie návrhov 
 

21. Otváranie obálok s návrhmi 
 
21.1 Predložené návrhy sa budú otvárať dňa 22.02.2016 o 10:00 hod. pred komisiou 

zriadenou Vyhlasovateľom na účely vyhodnotenia tejto obchodnej verejnej súťaže 
(ďalej len „komisia“). 

21.2 Otváranie návrhov je neverejné a vykoná ho komisia tak, že najskôr overí 
neporušenosť návrhu, a následne návrh otvorí. Následne dôjde k otvoreniu častí 
návrhu označených ako „Ostatné“ a „Kritériá“. Po otvorení samotného návrhu a jeho 
jednotlivých častí vykoná komisia všetky úkony, súvisiace so zabezpečením neskoršieho 
vyhodnotenia návrhu. 

 
 

22. Preskúmanie návrhov 
 
22.1 Do procesu vyhodnocovania návrhov budú zaradené tie návrhy, ktoré:  

22.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 16.,  
22.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v tomto vyhlásení  

obchodnej verejnej súťaže a v ňom obsiahnutých súťažných podkladoch.  
22.2 Platným návrhom je návrh, ktorý neobsahuje žiadne obmedzenia, alebo výhrady, 

ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tomto vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
 

23. Hodnotenie splnenia podmienok účasti navrhovateľa 
 
23.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti navrhovateľov bude založené na posúdení 

splnenia podmienok:  
23.1.1 statusovej účasti,  
23.1.2 preukazovania majetkovej účasti  
23.1.3 finančného a ekonomického postavenia,  
23.1.4 technickej alebo odbornej spôsobilosti navrhovateľa.  

23.2 Navrhovateľ, ktorého tvorí skupina navrhovateľov, preukazuje splnenie podmienok 
účasti:  
23.2.1 za každého člena skupiny osobitne,  
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23.2.2 týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov 
skupiny spoločne, pokiaľ nie je určené inak,  

23.2.3 týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov 
skupiny spoločne, pokiaľ nie je určené inak.  

23.3 Splnenie podmienok účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži podľa bodu 
23.1 sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek, uvedených v 
časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti navrhovateľa; pri skupine 
dodávateľov aj spôsobom podľa príslušných ustanovení kapitoly A.1 Pokyny pre 
navrhovateľa bodu 23.2.  

23.4 Vyhlasovateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s týmto vyhlásením 
obchodnej verejnej súťaže.  

23.5 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude vyhodnocovať komisia. 
 
 

24. Hodnotenie návrhov 
 
24.1 Návrh navrhovateľa, ktorý bude spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 22.1 a 

22.2 a nebol z obchodnej verejnej súťaže vylúčený, bude vyhodnocovaný podľa kritérií 
na hodnotenie návrhov uvedených v tomto vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a 
spôsobom určeným v kapitole súťažných podkladov A.3 Kritériá na vyhodnotenie 
návrhu. 

 
 

Časť VI. Dôvernosť a etika v obchodnej verejnej súťaži 
 

25. Dôvernosť procesu obchodnej verejnej súťaže 
 
25.1 Informácie týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania návrhov a 

odporúčaní na prijatie návrhu najúspešnejšieho navrhovateľa sú dôverné. Členovia 
komisie a zodpovedné osoby Vyhlasovateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho 
procesu vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže poskytovať, alebo zverejňovať uvedené 
informácie o obsahu návrhov ani navrhovateľom, ani žiadnym iným tretím osobám.  

25.2 Informácie, ktoré navrhovateľ v návrhu označí za dôverné, nebudú zverejnené, alebo 
inak použité bez predošlého súhlasu navrhovateľa, pokiaľ uvedené nebude v rozpore 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi právneho poriadku 
Slovenskej republiky.  

25.3 Návrh navrhovateľa, ani jeho jednotlivé časti, nebude možné použiť bez 
predchádzajúceho súhlasu navrhovateľa. 

 
 

Časť VII. Prijatie návrhu a uzavretie zmluvy 
 

26. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia návrhov 
 
26.1 Každému navrhovateľovi, ktorého návrh bol vyhodnotený, bude zaslané oznámenie o 

výsledku vyhodnotenia jeho návrhu.  
26.2 Úspešnému navrhovateľovi bude zaslané oznámenie, že jeho návrh sa prijíma. 
26.3 Neúspešnému navrhovateľovi Vyhlasovateľ oznámi, že neuspel.  
26.4 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť takto vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž 

alebo zmeniť podmienky tejto verejnej obchodnej súťaže v ktoromkoľvek jej štádiu. 
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26.5 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jeden návrh predložený v tejto 
obchodnej verejnej súťaži. 

26.6 Vyhlasovateľ je povinný vyhodnotiť obchodnú verejnú súťaž najneskôr v lehote do 
30.06.2016, ak nepredĺži lehotu viazanosti návrhom podľa bodu 9.2 tohto vyhlásenia, 
a v rovnakej lehote je zároveň povinný: 
a) oznámiť prijatie návrhu úspešnému navrhovateľovi a  
b) upovedomiť neúspešných navrhovateľov o odmietnutí ich návrhov.  

 
 

27. Uzavretie zmluvy 
 
27.1 Zmluva s úspešným navrhovateľom, ktorého návrh bol v tejto 

obchodnej verejnej súťaži prijatý, bude uzavretá v lehote viazanosti návrhom podľa 
bodu 9.1.  
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI NAVRHOVATEĽA 
 
 

Časť I.  
Podmienky statusovej účasti  

stanovené Vyhlasovateľom v obchodnej verejnej súťaži 
 
Navrhovateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:  
 
1.1. Nebol on, jeho štatutárny orgán ani člen jeho štatutárneho orgánu právoplatne 

odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin 
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin 
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin 
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;  

1.2. Nebol on, jeho štatutárny orgán ani člen jeho štatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;  

1.3. Nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani 
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený 
konkurz pre nedostatok majetku;  

1.4. Nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia;  

1.5. Nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;  
1.6. Má oprávnenie na vykonávanie nasledovných činností: 

(1) Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
(2) Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve. 
Navrhovateľ je povinný predložiť úradné rozhodnutie alebo iný doklad preukazujúci 
oprávnenie navrhovateľa na vykonávanie uvedených činností podľa tohto bodu 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže vo forme originálneho vyhotovenia tohto 
dokumentu alebo v jeho úradne osvedčenej kópii. 

1.7. Nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie 
odborných povinností, ktoré dokáže Vyhlasovateľ preukázať;  

1.8. Nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, 
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré 
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.  

 
Navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1.až 1.8. nasledovným 
spôsobom: 
1.9. Podľa bodu 1.1. až 1.5.: čestným vyhlásením;  
1.10. Podľa bodu 1.6.: výpisom z obchodného registra alebo živnostenského registra;  
1.11. Podľa bodu 1.7. až 1.8.: čestným vyhlásením;  
1.12. Navrhovateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte 

Európskej únie, je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený 
predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu 
v origináli a úradne preloženej kópii, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu 
alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý 
obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v 
zozname podnikateľov; 

1.13. Ak má navrhovateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie inom ako Slovenská 
republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, 
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možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, 
inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v 
krajine pôvodu alebo v krajine sídla navrhovateľa;  

1.14. Ak navrhovateľovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné 
porušenie odborných povinností, ktoré dokáže Vyhlasovateľ  preukázať, bude jeho 
návrh z tejto verejnej obchodnej súťaže vylúčený;  

1.15. Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode 
obmedzujúcej súťaž v obchodnej verejnej súťaži, porušenie zákazu nelegálneho 
zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva 
alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným 
rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bodu 1.14. plynie odo 
dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným; Porušenie zmluvnej povinnosti, ak ide o 
bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno 
preukázať aj iným prostriedkom.  

1.16. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:  
(a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je 

možné podať žalobu,  
(b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola 

podaná žaloba,  
(c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo 

postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo  
(d) iný právoplatný rozsudok súdu.  

1.17. Navrhovateľ tvorený skupinou samostatných navrhovateľov, preukazuje splnenie 
podmienok statusovej účasti za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky 
statusovej účasti preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, 
ktorú má zabezpečiť;  

1.18. Všetky požadované doklady a dokumenty podľa tejto časti vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaže musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie.  
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Časť II.  
Podmienky majetkovej účasti  

stanovené Vyhlasovateľom v obchodnej verejnej súťaži 
 
1. Tejto obchodnej verejnej súťaže sa nemôže zúčastniť:  

a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje 
preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,  

b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko 
v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť 
preukázať, alebo  

c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.  
 

Kvalifikovanou účasťou sa rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 
10,00 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v 
právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, 
ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu. Nepriamym podielom 
sa rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých 
má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.  

 
2. Navrhovateľ preukazuje splnenie podmienky majetkovej účasti podľa tejto časti 

vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže nasledovným spôsobom: Majetková účasť sa 
preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej 
evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným 
Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo obdobnými dokladmi 
vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace. 
Navrhovateľ, ktorého tvorí skupina samostatných navrhovateľov, preukazuje splnenie 
podmienok účasti týkajúcich sa preukázania majetkovej účasti podľa tejto časti 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za každého člena skupiny osobitne.  

 
3. Splnenie podmienky majetkovej účasti podľa tejto časti vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže môže navrhovateľ preukázať čestným vyhlásením.  
 

4. Všetky požadované doklady a dokumenty podľa tejto časti vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaže musia byť predložené navrhovateľom ako originály alebo úradne 
osvedčené kópie. 
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Časť III.  
Podmienky účasti stanovené Vyhlasovateľom v obchodnej verejnej súťaži, 

týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia 
 

1. Navrhovateľ v návrhu predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje 
svoje finančné a ekonomické postavenie: 

 
a) Požaduje sa predloženie dokladu - vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej 

banky, ktorým môže byť aj prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o 
poskytnutí úveru navrhovateľovi na účely zabezpečenia predmetu koncesnej 
zmluvy. Na účely preukázania splnenia podmienky účasti navrhovateľ 
v obchodnej verejnej súťaži podľa tejto časti vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže predloží Vyhlasovateľovi uvedené vyjadrenie banky v originálnom 
vyhotovení, alebo v úradne osvedčenej kópii, nie staršie ako 3 (tri) mesiace ku 
dňu uplynutia lehoty na predkladanie návrhov. Vyjadrenie banky musí obsahovať 
informácie o tom, že navrhovateľ nebol v nepovolenom debete, že riadne a včas 
plní svoje finančné záväzky voči predmetnej banke, a v prípade splácania úveru 
dodržiava splátkový kalendár, a že jeho bežný účet nebol a nie je predmetom 
exekúcie. 

  
b) V prípade, že navrhovateľ má účty vedené vo viacerých bankových inštitúciách, 

Vyhlasovateľ požaduje predloženie predmetnej bankovej informácie od každej z 
nich. 

 
c) Navrhovateľ zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení 

podpísané navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa 
o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.  

 
2. V prípade, ak navrhovateľ nemá sídlo v Slovenskej republike, Vyhlasovateľ uzná aj 

doloženie  ekvivalentných dokladov/osvedčení vydaných podľa právnych predpisov 
predmetného štátu.  
 

3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie tejto podmienky účasti v obchodnej verejnej 
súťaži týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.  

 
4. Splnenie podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži podľa tejto časti vyhlásenia 

obchodnej verejnej súťaže môže navrhovateľ preukázať aj čestným vyhlásením o tom, 
že disponuje finančnými prostriedkami potrebnými na zabezpečenie predmetu 
koncesnej zmluvy.  

 
5. Navrhovateľ môže na preukázanie svojho finančného a ekonomického postavenia 

využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade 
musí navrhovateľ Vyhlasovateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne 
disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje navrhovateľ písomnou zmluvou 
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať 
svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého 
trvania zmluvného vzťahu na účely zabezpečenia plnenia predmetu koncesnej zmluvy.   
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Časť IV.  

Podmienky účasti stanovené Vyhlasovateľom v obchodnej verejnej súťaži, 
týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti navrhovateľa 

  
1. Navrhovateľ vo svojom návrhu predloží Vyhlasovateľovi doklad - zoznam dodávok 

tovaru a odberateľov, za predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami o kvalite 
dodania spolu s uvedením cien a lehôt dodania, a ak odberateľom: 
a) bol verejný obstarávateľ – navrhovateľ predloží aj referenciu verejného 

obstarávateľa,  
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ – navrhovateľ predloží dôkaz 

o poskytnutí takéhoto plnenia vo forme potvrdenia odberateľa o dodaní tovaru; 
ak také potvrdenie navrhovateľ nemá k dispozícii, predloží navrhovateľ čestné 
vyhlásenie o ich dodaní doplnené dokladom preukazujúcim dodanie tovarov alebo 
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 

 
2. Zoznam dodaných tovarov a odberateľov musí byť podpísaný navrhovateľom alebo 

osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa a doložený potvrdením odberateľov 
(referenciami, dôkazmi) o dodaní tovaru. 
 

3. Skupina navrhovateľov preukazuje splnenie podmienok účasti v obchodnej verejnej 
súťaži, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 

 
4. Navrhovateľ môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 

využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V 
takomto prípade musí navrhovateľ Vyhlasovateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy 
bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť 
preukazuje navrhovateľ písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou 
záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje 
kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.  

 
5. Navrhovateľ je povinný preukázať Vyhlasovateľovi inžiniersku činnosť pri výstavbe 

zariadení alebo prevádzkovanie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov za 
posledné minimálne 3 roky aspoň trom rôznym subjektom.  
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A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE NÁVRHU  
 

I. Komisia zriadená Vyhlasovateľom podľa kapitoly A.1 Pokyny pre navrhovateľa bod 21.1 
a bod 23.5 bude hodnotiť návrhy navrhovateľov na základe zohľadnenia nasledovných 
kritérií: 

  
1. Navrhovateľ v návrhu zrozumiteľným spôsobom opíše filozofiu rozšírenia 

tepelného hospodárstva a princíp činnosti dodávaných zariadení OZE 
(obnoviteľný zdroj energie) a rezervného tepelného zdroja. 

 
2. Navrhovateľ vyplní a predloží v návrhu tabuľku podľa kapitoly C.1 Cenový návrh 

na plnenie kritérií. Táto tabuľka bude zároveň aj prílohou návrhu koncesnej 
zmluvy. 

  
3. Za najlepšiu predajnú cenu tepla, uvedenú v EUR/kWh, pridelí komisia váhovosť 

35 bodov. Hodnotenie ostatných návrhov bude vyjadrené ako podiel najlepšej 
predajnej ceny tepla a navrhovanej ceny tepla vyhodnocovaného návrhu, 
prenásobený maximálnym počtom bodov v tomto kritériu. 

 
4. Za najnižšie množstvo tepla, uvedené v kWh za obdobie jedného roka, ktoré 

bude musieť Vyhlasovateľ odoberať z CZT (centrálne zásobovanie tepla) (bude 
závislé od tepelného výkonu ponúknutého rozšíreného tepelného hospodárstva) 
pridelí komisia váhovosť 20 bodov. Hodnotenie ostatných návrhov bude 
vyjadrené ako podiel najnižšieho množstva tepla odoberaného Vyhlasovateľom z 
CZT a navrhovaného množstva tepla odoberaného Vyhlasovateľom z CZT vo 
vyhodnocovanom návrhu, prenásobený maximálnym počtom bodov v tomto 
kritériu. 

 

5. Za najvyššiu výšku záväzku navrhovateľa, uvedenú v percentách, podieľať sa na 
zvýšených nákladoch Vyhlasovateľa vzniknutých mu v súvislosti s nákupom tepla 
od pôvodného dodávateľa tepla počas neprevádzkovania rozšíreného tepelného 
hospodárstva v zmysle koncesnej zmluvy pridelí komisia váhovosť 15 bodov. 
Hodnotenie ostatných návrhov bude vyjadrené ako podiel navrhovanej výšky 
záväzku podieľať sa na nákladoch Vyhlasovateľa a najlepšej (teda najvyššej) 
výšky záväzku podieľať sa na nákladoch Vyhlasovateľa prenásobený maximálnym 
počtom bodov v tomto kritériu. 

 
6. Za prevádzkové náklady zariadenia OZE, uvedené v EUR/hod., pridelí komisia 

váhovosť 10 bodov. Hodnotenie ostatných návrhov bude vyjadrené ako podiel 
najlepších prevádzkových nákladov a navrhovanej ceny vyhodnocovaného 
návrhu, prenásobený maximálnym počtom bodov v tomto kritériu. 

 
7. Za prevádzkové náklady rezervného tepelného zdroja, uvedené v EUR/hod., 

pridelí komisia váhovosť 10 bodov. Hodnotenie ostatných návrhov bude 
vyjadrené ako podiel najlepších prevádzkových nákladov a navrhovanej ceny 
vyhodnocovaného návrhu, prenásobený maximálnym počtom bodov v tomto 
kritériu. 

 
8. Za prevádzkovú dostupnosť zariadení uvedenú v percentách, pridelí komisia 

váhovosť 10 bodov. Hodnotenie ostatných návrhov bude vyjadrené ako podiel 
najlepšej prevádzkovej dostupnosti zariadenia a navrhovanej prevádzkovej 
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dostupnosti vyhodnocovaného návrhu, prenásobený maximálnym počtom bodov 
v tomto kritériu. 

 
II. Úspešného navrhovateľa určí komisia po sčítaní partikulárneho vyhodnotenia všetkých 

kritérií.   
 

III. Úspešným navrhovateľom bude ten, ktorý získa najvyšší celkový počet bodov 
a súčasne spĺňa podmienky stanovené v tomto vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 
a súčasne bude spĺňať požiadavky Vyhlasovateľa uvedené v kapitole B.1 tohto 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. 
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B.1 OPIS PREDMETU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE  
 
 

Časť I.  
Definícia predmetu obchodnej verejnej súťaže 

 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „Predmet súťaže“) je výber koncesionára 
na rozšírenie tepelného hospodárstva v areáli VM Ľ. Štúra - Mlyny. Rozšírenie bude  
obsahovať realizáciu všetkých úprav a povolení (najmä stavebných, technických, 
technologických, ekologických, legislatívnych, ...), dodávku nových technických zariadení 
(vrátane ich montáže, inštalácie, uvedenia do prevádzky, záručný servis) a predaj tepla 
v súlade s navrhnutou koncesnou zmluvou. Nová technológia bude zabezpečovať výrobu 
tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Dodávaná technológia musí byť 
rozšírená o rezervný tepelný zdroj (pre prípad servisnej odstávky zariadení, alebo pre 
extrémne zimné obdobia). Súčasťou rozšírenia musí zostať napojenie na v súčasnosti 
existujúci tepelný zdroj. 
Predmet súťaže sa bude realizovať v priestoroch VM Ľ. Štúra – Mlyny nachádzajúcich sa vo 
výmenníkových staniciach (ďalej len VS) na adrese Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, 
Slovenská republika. 
Výsledkom obchodnej verejnej súťaže bude uzavretie koncesnej zmluvy medzi 
Vyhlasovateľom a úspešným navrhovateľom koncesnej zmluvy, ktorej obsahom bude 
vymedzenie práv a povinností Vyhlasovateľa a tohto navrhovateľa ako aj ďalšie obchodné, 
organizačné, technické, prevádzkové a iné podmienky súvisiace s Predmetom súťaže podľa 
takto predloženého návrhu navrhovateľa. 
Navrhovateľ musí garantovať zabezpečenie prevádzky navrhovaných technologických 
zariadení na obdobie minimálne 15 (pätnásť) rokov. 
Navrhovateľ musí garantovať životnosť navrhovaných technologických zariadení na obdobie 
minimálne 20 (dvadsať) rokov. 
  
 
 

Časť II.  
Popis súčasného stavu 

 
V súčasnosti je teplo pre objekty VM Ľ. Štúra - Mlyny zabezpečované zo zdroja centrálneho 
zásobovania tepla (ďalej len CZT) spoločnosťou Bratislavská Teplárenská, a.s.. Toto teplo je 
privedené do troch VS s označením VS1, VS2 a VS3. Situácia rozmiestnenia VS je zobrazená 
v priloženom dokumente - 01_Rozmiestnenie VS.pdf. 
 
Každá VS zabezpečuje teplo, na vykurovanie a ohrev teplej vody, pre pripojené budovy 
v tomto členení: 
• VS1 – zabezpečuje výškové budovy a telocvičňu Camea 
• VS2 – zabezpečuje átriové pavilóny 
• VS3 – zabezpečuje manželské internáty a objekt budovy Centra vedecko-technických 

informácií. 
 

Ročné spotreby tepla za rok 2013 jednotlivých VS sú uvedené v priloženom dokumente -
02_Spotreby tepla na VS_2013.xlsx.   
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Časť III.  
Stavebné požiadavky Vyhlasovateľa na Predmet súťaže 

 
Predmet súťaže sa bude realizovať v areáli VM Ľ. Štúra - Mlyny. Vnútorné priestory budov VS 
sú uvedené v nasledovných priložených dokumentoch: 
• 03_VS1_aktualny_stav.dwg 
• 04_VS1_rez A_povodna_dokumentacia.pdf 
• 05_VS1_rez B_povodna_dokumentacia.pdf 
• 06_VS1_rez C_povodna_dokumentacia.pdf 
• 07_VS1_podorys_prizemie_povodna_dokumentacia.pdf 
• 08_VS1_podorys_1_poschodie_povodna_dokumentacia.pdf 
• 09_podorysy_VS2_a_VS3.doc 
 
Pri umiestňovaní technických zariadení a celého technologického procesu výroby tepla: 
3.1. je požadované využiť vnútorný priestor vo VS1 pre umiestnenie všetkých technických 

zariadení a celého technologického procesu výroby tepla, 
3.2. potrebné technologické zariadenia je prípustné, za predpokladu posúdenia statikom, 

umiestniť na strechu budovy VS1, 
3.3. navrhovateľ je povinný vykonať také stavebno-technické úpravy pre dodávané 

zariadenia, aby boli eliminované nežiaduce vibrácie z ich prevádzky na nosné steny 
budovy VS1, eliminované šírenie hluku do okolitého prostredia, a aby boli zároveň 
dodržané príslušné bezpečnostné predpisy 

3.4. nie je prípustné presahovanie dodávaných zariadení z vonkajšej strany obvodových 
stien budovy VS1, 

3.5. nie je prípustné obsadenie okolitého pozemku okolo budovy VS1 akýmkoľvek 
zariadením, 

3.6. teplovodné siete z VS1 do VS2 a VS3 sa musia vybudovať podzemným vedením – 
návrh musí obsahovať návrh teplovodných sietí vo formáte dwg, 

3.7. Všetky navrhované potrubné vedenia pre nové zariadenia musia byť vybudované ako 
podzemné. Návrh musí obsahovať návrh potrubí vo formáte dwg.  

 
 

Časť IV.  
Technické a technologické požiadavky Vyhlasovateľa na Predmet súťaže 

 
Technické a technologické požiadavky, ktoré je potrebné dodržať pri vypracovávaní návrhu: 
 
4.1. Zabezpečiť celoročnú dodávku tepla (ktorá bola doteraz zabezpečovaná z CZT) pre 

všetky budovy, ktoré sú momentálne zásobované z VS1, VS2 a VS3, ako je uvedené 
v kapitole B.1 Opis predmetu obchodnej verejnej súťaže časti II., novým technickým 
zariadením, ktoré bude prioritne pracovať na princípe OZE. Určenie vhodného počtu 
tepelných zdrojov a ich výkonu je súčasťou Predmetu súťaže. 

4.2. Rozšírenie tepelného hospodárstva musí riešiť zabezpečenie tepla aj z nového 
rezervného zdroja tepla (pre prípad servisnej odstávky zariadení, alebo pre extrémne 
zimné obdobia). Určenie vhodného počtu a výkonu rezervného zdroja tepla je súčasťou 
Predmetu súťaže. 

4.3. Rozšírením tepelného hospodárstva sa nesmie zrušiť napojenie na súčasný tepelný 
zdroj CZT. 

4.4. Z návrhu realizácie musí vyplývať využitie jestvujúcich objektov a zariadení tepelného 
hospodárstva Vyhlasovateľa vo VS. 
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4.5. Z návrhu navrhovateľa musí vyplývať spôsob akým sa navrhovateľ vysporiadal 
s nákladmi na kompletné vyprojektovanie Predmetu súťaže. Súčasťou projektovej 
dokumentácie by mal byť aj:  
− stavebný projekt, 
− projekt statiky, 
− projekt vzduchotechniky (ak je potrebná), 
− projekt vyvedenia tepla z kotolne VS1 do systému výmenníkovej stanice VS1, 
− projekt vyvedenia tepla z kotolne VS1 do systému výmenníkovej stanice VS2, 
− projekt vyvedenia tepla z kotolne VS1 do systému výmenníkovej stanice VS3, 
− projekt osadenia zariadenia OZE a rezervného zdroja tepla, 
− projekt ostatnej technológie okrem MaR (expanzie, akumulácie, úpravy vody, 

plynových trás v rámci kotolne VS1), 
− projekt elektroinštalácie, 
− projekt MaR. 

4.6. Navrhnúť uloženie dodávaných technických zariadení v priestore VS1. V digitálnej 
podobe dodať výkresy pôdorysov a rezov VS1 vo formáte dwg.  

4.7. Dodať nadradený systém MaR, ktorý bude schopný komunikovať s jestvujúcim 
systémom MaR Siemens, a ktorý bude zobrazovať: 
− celkový súhrn procesov a nahrávanie dát, 
− zobrazovanie porúch, upozornení, operácií a prevádzkových stavov, 
− monitorovanie dôležitých súčastí a bezpečnostných zariadení, 
− riadenie celej technológie výroby tepla,  
− ovládanie na diaľku a to okamžite v prípade poruchy,  
− riadiaci počítač:  

� počítač s monitorom a integrovanou klávesnicou alebo iným kancelárskym 
systémom, ktorý je používaný na ukladanie a kolekciu dát, automatické 
načítavanie dát a zobrazovanie chýb a všetkých údajov,  

� internetové pripojenie pomocou pripojenia Ethernet,  
� počítač zobrazujúci všetky údaje riadiaceho programu s možnosťou ho ovládať 

diaľkovo napr. z domu pomocou príslušného softvéru. 
4.8. Technické požiadavky na dodávku technológie výroby tepla: 
 

 
chemická úpravovňa vody 
 

dimenzovaná pre celé rozšírené tepelné 
hospodárstvo 

 
expanzný systém 
 

dimenzovaný pre celé rozšírené tepelné 
hospodárstvo 

akumulácia tepla ak je potrebná – závisí od návrhu navrhovateľa 
 
4.9. Technické požiadavky na dodávku elektroinštalácie: 
 

inštalácia osvetlenia, kabeláže (silnoprúd i slaboprúd), 
vedení a žľabov áno 
obojstranné prepojenie všetkých zariadení s označením 
podľa dokumentácie áno 
zabezpečenie všetkých meraní a protokolov áno 
uvedenie do prevádzky a test funkčnosti áno 
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4.10. Technické požiadavky na dodávku teplovodných potrubí medzi VS1, VS2 a VS3: 
 

prípustná tepelná strata v teplovodných potrubiach 1°C / km 
 elektronická signalizácia poruchy na potrubiach     áno 
 
 

Časť V.  
Ekologické požiadavky Vyhlasovateľa na Predmet súťaže 

 
Ekologické požiadavky, ktoré je potrebné dodržať pri vypracovaní návrhu: 
 
5.1. minimalizovať vplyvy prevádzky navrhovaných technických zariadení na životné 

prostredie, 
5.2. pre zariadenia OZE dodržať predpísané emisné limity podľa Vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Vyhláška o ovzduší“),  

5.3. pre rezervný zdroj výroby tepla dodržať predpísané emisné limity podľa Vyhlášky o 
ovzduší,  

5.4. navrhovateľ musí zabezpečiť (ak je to potrebné) ekologickú likvidáciu kondenzu 
vznikajúceho prevádzkovaním dodaných zariadení, 

5.5. navrhovateľ je povinný na svoje náklady vykonať po realizácii a spustení zariadení do 
prevádzky, resp. v čase ostatných skúšok, diskontinuálne oprávnené meranie (t.j. 
vykonané oprávnenou osobou podľa príslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo 
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení 
neskorších predpisov preukazujúce dodržanie emisných limitov a podmienok 
vyplývajúcich z Vyhlášky o ovzduší, 

5.6. navrhovateľ je povinný zabezpečiť, aby boli po inštalácii zariadení splnené požiadavky 
platnej legislatívy týkajúce sa hluku a jeho vplyvu na okolie, a to: 

 
Požiadavky na ochranu vonkajšieho priestoru budov na bývanie pred hlukom z iných 
zdrojov stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 237/2009 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
 
Prípustné hodnoty hluku pre chránené územie – obytné územie s dopravnou 
infraštruktúrou a priestor pred oknami obytných miestností bytových domov a iných 
chránených budov a objektov: 
v čase (hod.) 
06:00 – 18:00  50 dB  
18:00 – 22:00  50 dB  
22:00 – 06:00  45 dB  
 
Prípustné hodnoty hluku pre chránené územie – obytné územie s dopravnou 
infraštruktúrou a priestor pred oknami obytných miestností bytových domov a iných 
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chránených budov a objektov s odčítaním korekcie na rozšírenie neistoty merania - 
2dB:  
06:00 – 18:00  48 dB  
18:00 – 22:00  48 dB  
22:00 – 06:00  43 dB  
 
Ak sa v akustickom spektre šíreného hluku vyskytuje tónová zložka potom sú uvedené 
hodnoty vrátane odpočítanej korekcie na tónový hluk o ďalšiu hodnotu - 5dB. 
06:00 – 18:00  43 dB  
18:00 – 22:00  43 dB  
22:00 – 06:00  38 dB  
 
Navrhovateľ je povinný vykonať po realizácii a spustení zariadení do prevádzky 
meranie hluku, pre preukázanie splnenia legislatívnych podmienok hlučnosti 
oprávnenou organizáciou. Ak sa meraním nepreukáže splnenie predpísaných limitov, je 
navrhovateľ povinný na vlastné náklady vykonať také opatrenia (technologické alebo 
stavebné), ktoré pri opakovanom meraní zabezpečia splnenie predpísaných limitov. 
Dodatočné opatrenia aj opakované meranie bude vykonané na náklady navrhovateľa. 
Dodatočné opatrenia však nesmú mať vplyv na dosiahnutie nominálnych parametrov 
dodávaných zariadení. 

 
 

Časť VI.  
Legislatívne požiadavky Vyhlasovateľa na Predmet súťaže 

 
Legislatívne povinnosti, ktoré zabezpečí navrhovateľ v prípade realizácie Predmetu 
obchodnej verejnej súťaže sú: 
6.1. stavebné povolenie, 
6.2. inžiniering k celému predmetu súťaže. 
 
Pri vypracovávaní cenovej ponuky musí navrhovateľ brať do úvahy náklady, ktoré mu 
vzniknú v súvislosti s: 
6.3. stavebným povolením, 
6.4. inžinieringom k celému predmetu súťaže, 
6.5. vypracovaním dokumentácie pre stavebné povolenie, 
6.6. vypracovaním realizačnej dokumentácie, 
6.7. inžinieringom realizátora (najmä autorský dozor projektanta, autorizovaný stavebný 

dozor, autorizovaný bezpečnostný technik, ...), 
6.8. projektom organizácie výstavby, 
6.9. projektom organizácie dopravy aj s vybavením dopravných obmedzení, 
6.10. rozkopávkovými povoleniami, 
6.11. vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, 
6.12. vykonaním potrebných úradných skúšok. 
 
 

Časť VII.  
Ostatné požiadavky Vyhlasovateľa na Predmet súťaže 

 
7.1. Navrhovateľ musí vo svojom návrhu popísať spôsob organizácie servisných služieb, 

najmä jeho servisný  tím, ktorý bude zabezpečovať údržbu a sklad náhradných dielov. 
Tento popis musí zohľadňovať spôsob akým bude navrhovateľ zabezpečovať 
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v priebehu 15 rokov zaručený dostupný a spoľahlivý servis s cieľom dosiahnuť 
prevádzkovú dostupnosť zariadení minimálne 75,00 %. 
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B.2 NÁVRH KONCESNEJ ZMLUVY 
 
 
Navrhovateľ predloží návrh koncesnej zmluvy ako súčasť návrhu k Predmetu obchodnej 
verejnej súťaže. 
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C.1 CENOVÝ NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  
 

CENOVÝ NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  
predložený v rámci zadania obchodnej verejnej súťaže na predmet 

 
najvhodnejší  návrh  na  uzavretie  koncesnej  zmluvy 

 

ROZŠÍRENIE TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA VYSOKOŠKOLSKÉHO 
MESTA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA – MLYNY 

 
pre Vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže:  
Názov:  Univerzita Komenského v Bratislave 
Sídlo:  Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika  
Súčasť UK:  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK 
Sídlo:  Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
 
predkladá navrhovateľ:  
 
Obchodné meno:  
Sídlo:  
IČO:  
Kontaktná osoba 
Meno a priezvisko: 
 

          E-mail:        Telefón: 

 
 Názov položky predmetu ks / 

súb 
Celková cena 

bez DPH DPH Celková cena 
s DPH 

1. Projekt pre stavebné povolenie     

2. Stavebné práce     

3. Cena zariadenia OZE     

4. Montáž, oživovanie a spustenie OZE do 
prevádzky 

    

5. Cena rezervného tepelného zdroja     

6. Montáž, oživovanie a spustenie rezervného 
tepelného zdroja do prevádzky 

    

7. Ostatné (plynofikácia, technológia, chemická 
úprava vody, expanzia, ....) 

    

8. Meranie a regulácia     

9. Vyvedenie tepla z rozšíreného tepelného 
hospodárstva a napojenie do VS1 

    

10. Vyvedenie tepla z rozšíreného tepelného 
hospodárstva a napojenie do VS2 

    

11. Vyvedenie tepla z rozšíreného tepelného 
hospodárstva a napojenie do VS3 

    

12. Administratívne poplatky a povolenia     

 Výsledná cena predmetu     

13. Predajná cena tepla     

14. Prevádzkové náklady zariadenia OZE     

15. Prevádzkové náklady rezervného tepelného 
zdroja 

    

 
V ............................., dňa ...........................   ........................................ 
          podpis navrhovateľa 
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D.1 SÚHLAS S POUŽITÍM NÁVRHU 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  
predložené v rámci zadania obchodnej verejnej súťaže na predmet 

 
 

najvhodnejší  návrh  na  uzavretie  koncesnej  zmluvy 

 
ROZŠÍRENIE TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA VYSOKOŠKOLSKÉHO 

MESTA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA – MLYNY 
 
pre Vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže:  
Názov:  Univerzita Komenského v Bratislave 
Sídlo:  Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika  
Súčasť:  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK 
Sídlo:  Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
 
 
Dolu podpísaný .................................................................................., štatutárny zástupca 
spoločnosti ............................................................................, IČO ................................., 
zapísanej ......................................................................................................................... 
 

čestne vyhlasujem,  
 
že súhlasím s poskytnutím svojho návrhu v plnom rozsahu Vyhlasovateľovi obchodnej 
verejnej súťaže na účely vyhodnotenie tejto obchodnej verejnej súťaže, a zároveň súhlasím s 
tým, že Vyhlasovateľ má právo ponechať si ktorúkoľvek časť návrhu pre vlastné potreby.  
 
 
V ............................., dňa ...........................   ........................................ 
  podpis navrhovateľa 
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D.2 TITULNÝ LIST NÁVRHU 
 

NÁVRH  
predložený na základe vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predmet 

 
 

najvhodnejší  návrh  na  uzavretie  koncesnej  zmluvy 

 
ROZŠÍRENIE TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA VYSOKOŠKOLSKÉHO 

MESTA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA – MLYNY 
 
pre Vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže:  
Názov:  Univerzita Komenského v Bratislave 
Sídlo:  Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika  
Súčasť:  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK 
Sídlo:  Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
 
 
predkladá navrhovateľ:  
 
Obchodné meno:  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  

 
Kontaktná osoba 
Meno a priezvisko: 
 
 
 

E-mail: Telefón: 

 
Osoba oprávnená podpisovať návrh 
Meno a priezvisko: 
 
 
 

E-mail: Telefón: 

 
 
V ............................., dňa ...........................   ........................................ 
  podpis navrhovateľa 
 


