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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

schvaľuje

Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj kovového šrotu uloženého
na Jurajovom dvore

Dôvodová správa
Na základe stanoviska DPB, a.s. koľajnice, drobný koľajový materiál, trolejové vedenia
a ďalší majetok Hlavného mesta SR Bratislava umiestnené na Jurajovom dvore je
neupotrebiteľný materiál a je ho potrebné odpredať. Je potrebné uvoľniť priestor areálu
Jurajov dvor.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 72/2019 zo dňa 10. 10. 2019
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej
verejnej súťaže na predaj kovového šrotu uloženého na Jurajovom dvore.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, na základe súhlasu a schválenia Mestským
zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, prijatým na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24.10.2019, č.
uznesenia XX/2019 zverejňuje nasledovné

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
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Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel./Fax:
e-mail:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
00 603 481
2020372596
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN SK63 7500 0000 0000 2582 6423
02/59 356 435
primator@bratislava.sk

(ďalej len ako „vyhlasovateľ”)
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva ku kovovému
odpadu vyhlasovateľa
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Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:

2.1

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj hnuteľného majetku vyhlasovateľa, a to
neupotrebiteľný kovový odpad (ďalej aj ako „železný šrot“ alebo „predmet obchodnej verejnej
súťaže“).

2.2

Predmet obchodnej verejnej súťaže na nachádza vo vozovni Jurajov Dvor, 831 04 Bratislava.

2.3

Všeobecná hodnota predmetu obchodnej verejnej súťaže bola určená prieskumom trhu
zaokrúhlene na sumu: 121.000,00 EUR. Na uvedený majetok v zmysle § 69 ods.12 písm. a
zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení je prenesená daňová povinnosť.

2.4

Všeobecná hodnota zákazky pozostáva z 10 položiek podľa typu železného šrotu. Pri
jednotlivých položkách je uvedené aj predpokladané množstvo. Účastníkom ponúkaná
jednotková cena za výkup jednotlivých položiek obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom
nesmie predstavovať sumu nižšiu ako:

položka č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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názov položky

min. j.c. [EUR/t]

drobné koľajivo
zábradlie
schody
skrine
prevesy
presklená zástavka
napájacie káble - AL jadro
transformátory
koľajnice
meď

150
150
150
150
150
150
500
150
152
3850

množstvo [t]

107,34
15,82
14,86
1,18
2,92
10,64
16,2
13,04
352,98
8,72
suma

spolu [EUR]

16 101,00
2 373,00
2 229,00
177,00
438,00
1 596,00
8 100,00
1 956,00
53 652,96
33 572,00
120 194,96

Typ zmluvy:

Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka.
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Lehota na predloženie súťažného návrhu:

4.1

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli vyhlasovateľa, v regionálnej tlači a
dňom uverejnenia na jeho webovej stránke, t. j. dňa 31.10.2019.

4.2

Uzávierka na predkladanie súťažných návrhov je 19.11.2019 o 15:00 hod.. Návrhy doručené po
tomto termíne budú odmietnuté.
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Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy:

5.1

Účastník obchodnej verejnej súťaže môže predložiť iba jeden súťažný návrh.

5.2

Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie ponúkaného hnuteľného majetku ako celku.

5.3

Súťažný návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a v
požadovanom rozsahu.

5.4

Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.

5.5

Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka musí
obsahovať:
a) identifikačné údaje účastníka súťaže:


pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, štatutárny orgán menom a
priezviskom a jeho podpis,

b) označenie kontaktnej osoby účastníka súťaže menom a priezviskom, telefonický
kontakt a e-mailová adresa,
c) originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra, alebo iný doklad
preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži, nie starší ako 3 mesiace,
d) vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi a voči
príslušnému daňovému úradu,
e) predmet žiadosti o kúpu, ktorým sa rozumie predmet obchodnej verejnej súťaže ako
celok,

f)

návrh kúpnych jednotkových cien za jednotlivé položky uvedené v bode 2.4 predmet
obchodnej verejnej súťaže, pričom ponúkaná kúpna jednotková cena pre jednotlivé
položky nesmie predstavovať sumu nižšiu ako všeobecná hodnota jednotlivých
položiek uvedených v bode 2.4, a bude zohľadňovať akékoľvek náklady na naloženie,
odvoz, premiestnenie alebo akúkoľvek inú manipuláciu potrebnú so železným šrotom
a/alebo s kontajnermi v súvislosti s premiestnením na miesto, ktoré si určí uchádzač.
Uchádzač môže odviesť železný šrot aj v kontajneroch, v ktorých je železný šrot
umiestnený za podmienky, že ich vráti do areálu Jurajov dvor na ich pôvodné miesto v
lehotách stanovených vyhlasovateľom. Náklady na vrátenie kontajnerov bude znášať
uchádzač.

g) záväzok účastníka súťaže uhradiť kúpnu cenu tak, že kúpna cena bude zaplatená na
účet vyhlasovateľa nasledovným spôsobom:
1.

Účastník odvezie a odváži položku č. 1 železného šrotu uloženú v
kontajneroch na kontrolnej váhe vyhlasovateľa vo vozovni Jurajov dvor a
následne na váhe uchádzača. Vážne lístky, ktoré budú podkladom pre
fakturáciu, budú vydávané uchádzačom na základe údajov z váhy uchádzača.
Váha vyhlasovateľa bude slúžiť len na kontrolu. Po odvoze položky č. 1 je
povinný do 2 pracovných dní odovzdať vážne lístky zástupcovi vyhlasovateľa,
ktorý následne do 2 pracovných dní vystaví faktúru. Účastník je povinný
uhradiť faktúru do 5 pracovných dní po jej doručení do sídla uchádzača na
účet vyhlasovateľa.

2.

Až po pripísaní finančných prostriedkov na účet vyhlasovateľa podľa bodu 1.,
uchádzač odvezie a odváži položku č. 2 až 8 na kontrolnej váhe vyhlasovateľa
vo vozovni Jurajov dvor a následne na váhe uchádzača. Vážne lístky, ktoré
budú podkladom pre fakturáciu, budú vydávané uchádzačom na základe
údajov z váhy uchádzača. Váha vyhlasovateľa bude slúžiť len na kontrolu. Po
odvoze položiek č. 2 až 8 je povinný do 2 pracovných dní odovzdať vážne
lístky zástupcovi vyhlasovateľa, ktorý následne do 2 pracovných dní vystaví
faktúru. Účastník je povinný uhradiť faktúru do 5 pracovných dní po jej
doručení do sídla uchádzača na účet vyhlasovateľa.

3.

Až po pripísaní finančných prostriedkov na účet vyhlasovateľa podľa bodu 2.,
uchádzač odvezie a odváži položku č. 9 na kontrolnej váhe vyhlasovateľa vo
vozovni Jurajov dvor a následne na váhe uchádzača. Vážne lístky, ktoré budú
podkladom pre fakturáciu, budú vydávané uchádzačom na základe údajov z
váhy uchádzača. Váha vyhlasovateľa bude slúžiť len na kontrolu. Po odvoze
položky č. 9 je povinný do 2 pracovných dní odovzdať vážne lístky zástupcovi
vyhlasovateľa, ktorý následne do 2 pracovných dní vystaví faktúru. Účastník je
povinný uhradiť faktúru do 5 pracovných dní po jej doručení do sídla
uchádzača na účet vyhlasovateľa.

4.

Až po pripísaní finančných prostriedkov na účet vyhlasovateľa podľa bodu 3.,
uchádzač odvezie a odváži položku č. 10 na kontrolnej váhe vo vozovni
Jurajov dvor a následne na váhe uchádzača. Vážne lístky, ktoré budú
podkladom pre fakturáciu, budú vydávané uchádzačom na základe údajov z
váhy uchádzača. Váha vyhlasovateľa bude slúžiť len na kontrolu. Po odvoze
položky č. 10 je povinný do 2 pracovných dní odovzdať vážne lístky
zástupcovi vyhlasovateľa, ktorý následne do 2 pracovných dní vystaví faktúru.
Účastník je povinný uhradiť faktúru do 5 pracovných dní po jej doručení do
sídla uchádzača na účet vyhlasovateľa.

h) vyhlásenie účastníka súťaže, že v prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote 5
pracovných dní odo dňa doručenia ktorejkoľvek faktúry kúpnu cenu, môže vyhlasovateľ
odstúpiť od zmluvy, nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý,
i)

záväzok účastníka súťaže kúpiť predmet obchodnej verejnej súťaže tak, ako stojí a leží,

j)

súhlas účastníka súťaže so súťažnými podmienkami,

k) potvrdenie o zložení finančnej zábezpeky zo strany účastníka v súlade s bodom 6.1
týchto podmienok.
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Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži a súťažné podmienky:

6.1

Účastník súťaže je povinný zložiť finančnú zábezpeku minimálne vo výške 3.000,00 Eur, a to
vkladom alebo prevodom na účet vyhlasovateľa. O tomto prevode predloží spolu so súťažným
návrhom odpis prevodného príkazu alebo originál potvrdenia banky o realizácii vkladu alebo
prevodu na účet vyhlasovateľa. Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na
účet vyhlasovateľa.

6.2

Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná do kúpnej ceny.

6.3

Neúspešným uchádzačom bude zábezpeka vrátená do 30 pracovných dní od vyhodnotenia
súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka
vrátená uchádzačom do 30 pracovných dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú alebo odo
dňa odmietnutia súťažného návrhu.

6.4

V prípade, že po ukončení súťaže nebude uzavretá zmluva s vybratým účastníkom súťaže z
dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané súťažné podmienky, alebo z akýchkoľvek iných
dôvodov, na základe ktorých vybratý uchádzač spôsobil neuzavretie kúpnej zmluvy, zábezpeka
prepadá v prospech vyhlasovateľa.

6.5

Predložený súťažný návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov
(uzávierky).

6.6

Predložený súťažný návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať, po uplynutí lehoty
na predkladanie návrhov (uzávierky), s výnimkou prípadu uvedeného v bode 6.14 týchto
podmienok.

6.7

Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať týmto podmienkam súťaže, alebo budú doručené
po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.

6.8

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne vyhlasovateľa, a to v pracovných
dňoch počas úradných hodín, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy a s
označením: „Obchodná verejná súťaž na predaj železného šrotu – NEOTVÁRAŤ“, v termíne
určenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, alebo v tejto lehote zaslaný poštou na adresu
vyhlasovateľa s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania súťažného
návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky
vyhlasovateľovi.

6.9

Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže je možné vykonať od 8.11.2019 do 15.11.2019
v čase medzi 10:00 – 12:00. Kontakt v prípade záujmu o obhliadku p. Štefunko, tel.: 0903
605 185.

6.10 Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže
odoslaný list s oznámením jej výsledku.
6.11 Vyhlasovateľ a vybratý účastník súťaže uzatvoria kúpnu zmluvu do 15 dní odo dňa
vyhodnotenia súťaže. V opačnom prípade platí domnienka, že víťazný uchádzač sa vzdal práva
na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Zábezpeka zložená v zmysle bodu 6.1 týchto podmienok v
takomto prípade prepadá v prospech vyhlasovateľa.
6.12 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže (§ 283 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) až do okamihu termínu na predkladanie návrhov.

6.13 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu
súťažného návrhu.
6.14 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska
vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.
6.15 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah
súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.
6.16 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu.
6.17 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.
6.18 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu výlučne len s vybratým uchádzačom.
V prípade, že s víťazom súťaže nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane víťaza súťaže,
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo
vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
6.19 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže, ak tento je alebo bol v
minulosti dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovacej pôsobnosti, v ktorej má
vyhlasovateľ majetkovú účasť.
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Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:

7.1

Predložený súťažný návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak
jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam.

7.2

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena vypočítaná
pomocou ponúknutých jednotkových cien a predpokladaných množstiev uvedených v tabuľke
bodu 2.4.
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Rozsah a úplnosť súťažného návrhu:

Súťažný návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami verejnej obchodnej súťaže a v
požadovanom rozsahu.
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Podklady k obchodnej verejnej súťaži poskytnuté vyhlasovateľom:
 fotodokumentácia predmetu obchodnej verejnej súťaže,
 predpokladaná hmotnosť železného šrotu uvedená v tab. bodu 2.4.
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Oboznámenie sa s predmetom obchodnej verejnej súťaže:

Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže, vrátane oboznámenia sa s príslušnou písomnou
dokumentáciu vzťahujúcou sa k predmetu obchodnej verejnej súťaže a podkladmi k obchodnej
verejnej súťaži poskytnutými vyhlasovateľom, je možné uskutočniť od 8.11.2019 do 15.11.2019.
Kontakt v prípade záujmu o obhliadku p. Štefunko, tel.: 0903 605 185.
V Bratislave, dňa 20.09.2019

_______________________________
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 07.10.2019
___________________________________________________________________________
k bodu
Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj kovového šrotu uloženého na
Jurajovom dvore
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ schváliť
návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj kovového šrotu uloženého na
Jurajovom dvore
Hlasovanie:
prítomní: 10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 07.10.2019

