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Obchodná verejná súťaž 

 
Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica podľa §9 a §9a zákona 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a podľa § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 
v súlade so Zásadami hospodárenia Banskobystrického samosprávneho kraja  účinnými od 27. februára 2020 
 
 

v y h l a s u j e  
verejnú obchodnú súťaž 

 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie školského bufetu za 
týchto súťažných podmienok : 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov organizácie: Gymnázium Andreja Kmeťa 
Štatutárny zástupca: PhDr. Renata Mikulášová 
Sídlo:   Kolpašská 1738/9 
   969 17  Banská Štiavnica  
IČO:    00160539 
DIČ:    2021117450 
tel./fax:   (045) 692 05 93 (92) 
email:    schranka@gymbs.sk 

 
2. Typ zmluvy: Nájomná zmluva 

 
3. Predmet súťaže 

Predmetom súťaže je prenechanie nebytových priestorov do nájmu s rozlohou 47,45 m2. Tento priestor sa 
nachádza na prízemí budovy Gymnázia Andreja Kmeťa, ulica Kolpašská 9 a je určený na prevádzku školského 
bufetu. Uchádzač o jeho prevádzkovanie predloží ponuku na výšku poplatku za prenájom priestoru prepočítaný 
na m2 a rok. Termín obhliadky si môže uchádzač dohodnúť telefonicky. 
 

4. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy 
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 7. septembra 2020 - do 30. júna 2025. Splatnosť 
nájomného bude dojednaná mesačne, najneskôr do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca.  Súčasťou nájomnej 
zmluvy bude kalkulačný list, v ktorom bude stanovená celková výška nájomného ako súčet nákladov za 
prenájom plochy a spotreba energií. Budúci nájomca sa zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok 
a bezpečnostné predpisy.  
 

5. Spôsob podávania návrhov 
Ponuku uchádzač predloží na pripravenom tlačive, ktoré je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke školy. 
Prílohou k tlačivu je textová časť, ktorá musí obsahovať: 
 

 stručný popis spôsobu prevádzkovania školského bufetu 

 predpokladané druhy ponúkaného sortimentu 
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Navrhovatelia sú povinní záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením „Verejná obchodná súťaž – 
školský bufet - Neotvárať !“ doručiť poštou alebo odovzdať osobne na sekretariáte Gymnázia Andreja Kmeťa 
v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. Pri podaní poštou  rozhoduje pečiatka pošty.  
 

6. Súťažná lehota  
Súťažné návrhy je možné podávať v termíne  

od 13. augusta 2020 do 27. augusta 2020 
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. 
 

7. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov 
Kritéria na výber víťazného návrhu sú nasledovné: 
 

 najväčšia výška nájomného za prevádzkovanie školského bufetu 

 vhodnosť ponúkaného sortimentu 
 

8. Lehota na zverejnenie výsledkov súťaže 
Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke školy 31. augusta 2020. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh 
bude upovedomený písomne a bude s ním uzatvorená nájomná zmluva najneskôr do 10 dní od zverejnenia 
výsledkov súťaže. 
 

9. Ďalšie informácie: 
 

 Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži 

 Po uplynutí súťažnej lehoty nemožno návrhy meniť a dopĺňať  

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť súťažné podmienky,  zrušiť súťaž, resp. nevybrať žiadny návrh z  
prihlásených ponúk 

 Súťažné materiály nebudú postúpené tretím osobám 
 
Osoba zodpovedná za verejnú súťaž:  PhDr. Renata Mikulášová  – riaditeľka školy.  
 
 
V Banskej Štiavnici, 11.08.2020 

 
 
 

      PhDr. Renata Mikulášová 
      riaditeľka školy 
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