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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
na zabezpečenie služby automatického systému požičiavania bicyklov v Bratislave v zmysle 
ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, s podmienkami:  
1. Súťažný návrh je možné podať len za účelom uzatvorenia zmluvy na zabezpečenie služby 
automatického systému požičiavania bicyklov v Bratislave. 
2.  Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne do 19.03.2012 
3. Súťažné podmienky a podklady bude možné  prevziať v dňoch od 19.03.2012 do 27.04.2012 
v čase od  9.00 hod. do 14.00 hod. 
4. Súťažný návrh  bude možné doručiť v dňoch od 19.03.2012  do 27.04.2012 do 14.00 hod. 
5. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať  dňa  
03.05.2012. Otváranie obálok je neverejné.  
6. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní od 
zasadnutia MsZ HM SR BA  konaného dňa 31.05.2012 odoslaný list s oznámením o tom, že je 
vybratým účastníkom súťaže, že bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy a že sním bude uzatvorená zmluva o nájme pozemkov, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v súlade s ust. § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.    
7.  Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 15 dní od zasadnutia MsZ HM 
SR BA dňa 31.05.2012. 

8. Súťažný návrh musí obsahovať najmä:  

8.1.  Návrh zmluvy na zabezpečenie služby automatického systému požičiavania bicyklov 
v Bratislave, ktorého obsahom sú najmä tieto údaje a záväzky:  

- identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie  

bankového spojenia 

- identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej len „poskytovateľa služby“) 

ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu 
sídla, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna 
cena,  číslo telefónu, e-mail, 

ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, 
adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie 
bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu,  e-
mail, 

ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého 
pobytu, rodné číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná 
kúpna cena, číslo telefónu, e-mail, 



- predmet obchodnej verejnej súťaže – zabezpečenie služby automatického systému   
požičiavania bicyklov v Bratislave, 

- všeobecné obchodné podmienky požičiavania bicyklov v Bratislave stanovené  
poskytovateľom služby, 

- spôsob pokrytia prevádzkových nákladov, údržby a samotnej poskytovanej služby 
automatického systému požičiavania bicyklov v Bratislave,  

- informáciu o garantovanej dobe prevádzkovania služby zo strany poskytovateľa 
služby,  

- záväzok poskytovateľa služby poskytnúť bicykle vo svojom vlastníctve, a to v počte 
minimálne 10 kusov na jedno cyklostojisko,  

- záväzok poskytovateľa služby, že poskytne: 

I. etape – júl 2012 – 8 staníc v lokalitách: Hviezdoslavovo nám. pri Novom moste, 
River Park, Šafárikovo nám., Eurovea, Karloveské rameno, Sad J. Kráľa, Aupark  
lokalita Námestia Slobody Bratislava, 

II. etape – apríl 2013 – sprevádzkovanie ďalších troch staníc spolu 11 staníc Poštová 
ulica, parkovisko Ekonomickej univerzity, Železná studnička Bratislava.  

- technické a prevádzkové požiadavky na vybavenie bicyklov :  

● špeciálne upravené bicykle chránené proti rozmontovaniu a zničeniu ( bezdušové 
pneumatiky, brzdy a prevody schované v častiach bicykla, neodmontovateľné 
sedadlo, reťaz bez oleja ), 

● prispôsobenie bicykla celoročnej prevádzke, 

● vybavenie bicyklov – prevodovky, blatníky, chrániče, nosiče nákladu, osvetlenie, 
uzamykanie, zvonček,  

● primeraná kvalitatívna a kvantitatívna úroveň bicyklov a stojanov, 

● bezpečnosť proti odcudzeniu – systém uzamykania v stojane,  

- garancie na údržbu bicyklov vo funkčnom stave, ktorú zabezpečí poskytovateľ     
služby na vlastné náklady,  

- zabezpečenie spôsobu údržby bicyklov, systém nahlasovania porúch, zabezpečí 
poskytovateľ služby, 

-  spôsob, akým poskytovateľ služby zabezpečí:  

 ● možnosť autentifikácie kreditnou kartou, debetnou kartou alebo Bratislavskou 
mestskou kartou,  

 ● uchovávanie depozitu, resp. finančnej zálohy ( proti nevráteniu ), 

● uchovávanie čísiel kreditných, resp. debetných kariet v súlade zo zákonom 
o ochrane osobných údajov a potrebnej bezpečnosti, 

- záväzok poskytovateľa služby garantovať presun bicyklov medzi stojanmi,  

- vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných 
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

- návrh zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť 
minimálne v dvoch vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom 
súťaže. 

8.2. projekt automatického systému požičiavania bicyklov v Bratislave, ktorého obsahom 
bude najmä :  

- projekt automatického systému požičiavania bicyklov v Bratislave, 
- predbežný marketingový plán, 
- opis doterajších skúseností poskytovateľa služby s podobným systémom, resp. 

zverejnené jeho partnerstvo s poskytovateľom služby, príp. referencie, 

- návrh lokalít umiestnenia cyklostojanov,  



8.3.  navrhovaný cenník za požičiavanie bicyklov v Bratislave,  

8.4. účastníci, ktorí sú právnickými osobami sú povinní predložiť spolu so súťažným 
návrhom výpis z obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci právnu 
subjektivitu uchádzača v súťaži - nie starší ako 1 mesiac. Doklad musí byť  predložený 
v origináli. 

8.5.  účastníci, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi, sú povinní predložiť so 
súťažným návrhom originál výpisu živnostenského oprávnenia, nie starší ako jeden 
mesiac. 

8.6.  účastníci sú povinní predložiť čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade 
právnickej osoby) o tom, že účastník nemá záväzky voči hlavnému mestu SR 
Bratislave a voči príslušnému daňovému úradu. 

9. Základné kritériá posudzovania súťažných návrhov:   
9.1.  každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh 

podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. 
Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty 
určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

9.2.  návrhy, doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté. 

9.3. súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením 
mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o zabezpečenie služby automatického 
systému požičiavania bicyklov v Bratislave - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 
19.03.2012 do 27.04.2012 do 14,00 hod., alebo zaslaný v dňoch od 19.03.2012 do 
27.04.2012 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným 
označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia 
návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

9.4. poskytovateľ služby zabezpečí najmenej 11 cyklostojanov s 10 bicyklami na každý 
cyklostojan,  

9.5.  poskytovateľ služby sa zaviaže poskytnúť bicykle s nasledovnými minimálnymi  
technickými a prevádzkovými požiadavkami :  

● špeciálne upravené bicykle chránené proti rozmontovaniu a zničeniu ( bezdušové 
pneumatiky, brzdy a prevody schované v častiach bicykla, neodmontovateľné sedadlo, 
reťaz bez oleja ), 

●  prispôsobenie bicykla celoročnej prevádzke, 

● vybavenie bicyklov – prevodovky, blatníky, chrániče, nosiče nákladu, osvetlenie, 
uzamykanie, zvonček,  

● primeraná kvalitatívna a kvantitatívna úroveň bicyklov a stojanov, 

● bezpečnosť proti odcudzeniu – systém uzamykania v stojane,  
9.6. vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. Vybratému účastníkovi súťaže bude 
v lehote do 15 dní od zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 31.05.2012 odoslaný list s oznámením o tom, že je vybratým 
účastníkom súťaže, že bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy, že s ním bude uzatvorená zmluva o nájme pozemkov, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.   

9.7. vyhlásenie účastníka súťaže a zároveň poskytovateľa služby, že službu automatického 
systému požičiavania bicyklov v Bratislave bude poskytovať pre hlavné mesto SR 
Bratislavu bez nároku na finančnú spoluúčasť hlavného mesta SR Bratislavy. 

10. Nevyhnutné kritériá posudzovania súťažných návrhov: 



10.1. počet staníc do júla 2012    ks   30% 

10.2. počet staníc do apríla 2013    ks   15% 

10.3. ďalšie stanice do konca roka 2013   ks     8% 

10.4. garantovaná doba poskytovania služby  rokov   25% 

10.5. priemerný počet bicyklov na jedno stojisko ks     4% 

10.6. cena za požičanie bicykla – prvá polhodina  EUR   14% 

10.7. cena za požičanie bicykla – za hodinu  EUR     4% 

11.  Ostatné podmienky súťaže : 
-  vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu 

kúpnej zmluvy zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci 
súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na 
úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej stránke 
www.bratislava.sk. 

 -  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie 
predložených návrhov odošle vyhlasovateľ uchádzačom do 15 dní odo dňa 
vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 

-  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu 
z hľadiska  vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej 
súťaže. 

-  vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto 
obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich 
účasťou v súťaži. 

-  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o zabezpečení služby automatického 
systému požičiavania bicyklov v Bratislave výlučne s víťazom súťaže. 

 -  výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 15 dní od zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 31.05.2012 na 
internetovej stránke mesta : www.bratislava.sk, ako aj na úradnej tabuli Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy.  

-  obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať 
dňa 03.05.2012. Otváranie obálok je neverejné. 

- hlavné mesto SR Bratislava sa zaväzuje, že spolu s materiálom na schválenie víťaza 
obchodnej verejnej súťaže na uzavretie zmluvy na zabezpečenie automatického systému 
požičiavania bicyklov v Bratislave bude Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy konaného dňa 31.05.2012 predložený materiál na uzatvorenie právneho 
vzťahu k pozemkom, na ktorých budú cyklostojiská situované s vybratým víťazom 
obchodnej verejnej súťaže ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 
 Hlavné mesto SR Bratislava má snahu zaviesť automatický systém požičiavania 
bicyklov v Bratislave. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy oslovili viacerý potenciálni 
dodávatelia a prevádzkovatelia kvalitných ako aj funkčných systémov automatického 
požičiavania bicyklov.  
 Cieľom hlavného  mesta SR Bratislavy je zrealizovať transparentnú obchodnú verejnú 
súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na zabezpečenie služby poskytujúcej 
automatické požičiavanie bicyklov, umiestnených v cyklostojanoch, v navrhovaných 
lokalitách, s možnosťou rozšírenia služby automatického systému požičiavania bicyklov aj na 
iné lokality s verejným informovaním o využívaní bike-sharingu.   
 Na základe odporúčania oddelenia dopravného plánovania a riadenia dopravy oddelenie 
správy nehnuteľností požiadalo Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 
mesta SR Bratislavy o stanovisko k umiestneniu staníc požičiavania bicyklov v Bratislave 
listom zo dňa 01.02.2012 ( list tvorí prílohu materiálu ). 
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu tvoria prílohu materiálu  
Súborné stanoviská za oblasť dopravy zo dňa 17.01.2012 a zo dňa 25.01.2012. 
Stanovisko oddelenia mestskej zelene zo dňa 17.01.2012. 
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Ružinov ( priložené k materiálu )  
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Petržalka ( priložené k materiálu ) 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Nové Mesto ( priložené k materiálu )  
O stanoviská starostov MČ Bratislava – Staré Mesto a Karlova Ves bolo požiadané dňa 
15.12.2011. 
 














































































