
 

BANSKOBYSTRICKÝ 

SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

 

Spojená škola 

Kremnička 10 

974 05  Banská 

Bystrica 

 

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica 
ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja 

v y h l a s u j e 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

podľa § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na podávanie návrhov na uzavretie koncesnej zmluvy na prevádzkovanie výdajnej školskej 
jedálne a školského bufetu. 
 
   1. Identifikácia vyhlasovateľa  
 
Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica 
Zastúpená: PaedDr. Milan Ponický – riaditeľ 
IČO: 42195446 
DIČ: 202 3333 202 
E-mail: sekreteriat@stavebnabb.eu 
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Koprda, tel.: 048 416 2405, e-mail: koprda@stavebnabb.eu 
                            Mgr. Dana Peniaková, tel.: 048 416 24 05, e-mail: 
peniakova@stavebnabb.eu 
     2. Predmet zákazky 
 
Predmetom zadania zákazky je koncesia na prevádzkovanie výdajnej školskej jedálne 
a školského bufetu v Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica na dobu 5 rokov 
a požadovanej špecifikácii s predpokladanou hodnotu zákazky 437 500 € bez DPH.  
 
 
   3. Miesto poskytnutia služby 
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica v objekte stravovania, vedenom na LV č. 
167, súpisné číslo 4534, parcela číslo 265/5, katastrálne územie Kremnička. 
 
   4. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je prevádzkovanie výdajnej školskej jedálne a školského bufetu pre 
potreby žiakov a zamestnancov školy formou koncesie na dobu 5 rokov od nadobudnutia 
účinnosti koncesnej zmluvy uzatvorenej s víťazným uchádzačom. Dodávka stravy musí byť 
uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi platnými pre stravovanie v školských 
zariadeniach podľa ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský 
zákon), vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania a ďalších 
vykonávacích predpisov a zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe a školskej samospráve.  
    5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky 
437 500,00 € bez DPH 
 
   6. Miesto a lehota určená na vyžiadanie súťažných podkladov 
Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica, sekretariát riaditeľstva školy – 
miestnosť č. 102. 
 
Vyhlasovateľ tejto obchodnej verejnej súťaže poskytne záujemcovi súťažné podklady 
písomnou formou na základe písomnej žiadosti. V písomnej žiadosti doručenej 
vyhlasovateľovi záujemca uvedie adresu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu, 
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prostredníctvom ktorých bude ďalšia komunikácia vyhlasovateľom so záujemcom 
(uchádzačom) 
Súťažné podklady budú poskytnuté všetkým záujemcom, ktorí si ich vyžiadajú a osobne 
vyzdvihnú         v pracovné dni v dobe od 08:00 hod.do 14:30 hod. najneskôr 24. 06. 2016 
do 12:00 hod. u kontaktnej osoby. 
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne v písomnej forme. 
Úhrada za súťažné podklady: nepožaduje sa. 
 
   7. Žiadosť o vysvetlenie a žiadosť o obhliadku 
 
7.1 V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti záujemcov v obchodnej verejnej súťaži  
      uvedených vo vyhlásení OVS na uzavretie zmluvy, môže ktorýkoľvek zo záujemcov 
požiadať o  
      vysvetlenie priamo kontaktnú osobu uvedenú v tomto vyhlásení. 
 
7.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa predchádzajúceho bodu 
sa bude  
      považovať požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do 24. 06. 2016 do 10:00 hod. 
 
7.3 Obhliadka: Záujemca si môže prezrieť priestory vyhlasovateľa po dohode s kontaktnou  
      osobou vyhlasovateľa v termíne od 10. 6. 2016 do 24. 6. 2016. 
 
   8. Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži. 
 
8.1  Osobné postavenie - uchádzač musí spĺňať podmienky účasti požadované v bodoch 
8.1.1  
       až 8.1.7 a 8.1.9 alebo uvedené v bode 8.1.8 a 8.1.9. Ich splnenie preukáže 
predložením  
       originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. 
 
8.1.1 Výpis/výpisy z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania 
ponúk, že         
         nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený  
         za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych  
         spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin 
založenia,  
         zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin, ktorého skutková 
podstata  
         súvisí s podnikaním: 

   a) podnikateľ – fyzická osoba predloží svoj výpis z registra trestov 
   b) podnikateľ – právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, 
ktoré tvoria   
       jeho štatutárny orgán alebo sú jeho členmi. 

 
8.1.2 Potvrdenie príslušného súdu, že voči uchádzačovi nie je začaté konkurzné alebo  
         vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze, ani nebol proti uchádzačovi zamietnutý 
návrh na  
         vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (doklad predkladajú právnické aj fyzické 
osoby).  
         Predložené potvrdenie musí byť aktuálne a musí ním preukazovať skutočný stav vo 
vzťahu  
         k termínu, kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk. 

 



8.1.3 Potvrdenie príslušného okresného súdu, že uchádzač nie je v likvidácii (doklad 
predkladajú   
         právnické osoby). Predložené potvrdenie musí byť aktuálne a musí ním preukazovať 
skutočný  
          stav vo vzťahu k termínu, kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk. 
 
8.1.4 Potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, v ktorých je  
         uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri 
mesiace ku  
         dňu predkladania ponúk, že uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné 
poistenie,  
         ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
 
8.1.5 Potvrdenie Sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov 
príspevku  
         sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako 
tri  
         mesiace ku dňu predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované nedoplatky 
sociálneho  
         poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú 
výkonom  
         rozhodnutia. 
8.1.6 Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku 
dňu  
         predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa 
vymáhajú     
         výkonom rozhodnutia. 

 
8.1.7 Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname 
vedenom  
         profesijnou organizáciou, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania 
oprávňujúci  
         uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky: 
 
8.1.8 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní môže  
         nahradiť požadované doklady v bodoch 8.1.1 až. 8.1.7 potvrdením Úradu pre verejné  
         obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom     
         obstarávaní. 
8.1.9 Uchádzač predloží minimálne jednu overiteľnú písomnú referenciu o uspokojivom 
poskytovaní 
          služieb rovnakého alebo obdobného charakteru.  
 
8.2  Ostatné podmienky  
 
8.2.01 Koncesionár  prevezme výdajnú školskú jedálne a školský bufet do prenájmu. Doba 
          nájmu je 60 mesiacov odo dňa  účinnosti zmluvy (nasledujúci deň po dni zverejnenia  
          v centrálnom registri zmlúv. 
          
8.2.02 Koncesionár zabezpečí dodávku teplej stravy pre žiakov  (raňajky, obedy, večere)  
         a zamestnancov (obedy, večere) školy počas školského vyučovania 
          
8.2.03 Koncesionár zabezpečí vhodný sortiment tovaru do školského bufetu a za primerané 
ceny,    



           bezpodmienečne bude dodržiavať zákaz predaja tabakových výrobkov, 
alkoholických  
           nápojov, nápojov s obsahom kofeínu a na báze koly a toniku. 
8.2.04 Koncesionár bude vykonávať bežnú údržbu prenajatých priestorov na vlastné 
náklady.        
8.2.05 Koncesionár  zodpovedá za hygienu výdajne a bufetu v zmysle platných predpisov. 
8.2.06 Koncesionár  dodáva stravu vo vlastných termonádobách a na vlastnom vhodnom  
           motorovom vozidle.         
8.2.07 Koncesionár na vlastné náklady zabezpečí odvoz odpadkov zo stravy a použitých 
spálených  
           tukov a olejov z kuchyne v zmysle platných predpisov. 
8.2.08 Koncesionár bude v jedálnom lístku uvádzať pri názve jedla jeho gramáž, prípadne 
ďalšie  
           normami ustanovené údaje. 
8.2.09 Koncesionár zabezpečí vlastných zamestnancov na zabezpečenie prevádzky 
školskej   
           výdajne a bufetu. 
8.2.10 Koncesionár sa zaväzuje dodržiavať v prenajatých priestoroch zásady BOZP 
a protipožiarne  
           opatrenia. 
8.2.11 Koncesionár umožní obstarávateľovi výkon kontroly hygieny, kvality stravy 
prostredníctvom  
           poverených zamestnancov školy. 
8.2.12 Koncesionár sa môže podieľať na organizovaní spoločenských, kultúrnych 
a športových      
           akcií  organizovaných školou, Banskobystrickým samosprávnym krajom 
a organizácií      
           v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 
8.2.13 Výšku nájomného navrhne koncesionár. 
8.2.14 Úhrada vedľajších nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov (el. 
energia, vodné,  
           stočné, plyn, smeti) nie je zahrnutá vo výške nájomného. 
8.2.15 Výšku hodnoty potravín a réžie navrhne koncesionár v súlade s platnými vyhláškami 
pre  
           školské stravovanie a ostatnými nariadeniami. Hodnota potravín musí byť stanovená 
pre 5.  
           finančné pásmo stravníkov od 15-19 rokov. 
8.2.16 Predpokladané druhy ponúkaných jedál v školskej výdajni musia spĺňať nutričné 
hodnoty pre   
           žiakov stredných škôl. 
 
8.2.17 Koncesná zmluva podlieha schváleniu Zastupiteľstvom BBSK. 
 
   9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a ich váha 
 
       Kritérium č. 1: Minimálna cena za poskytnutie celodennej stravy s DPH .............   40 
bodov 
       Kritérium č. 2: Maximálny  počet jedál ..................................................................   30 
bodov 
       Kritérium č. 3: Cena za nájom nebytových priestorov ..........................................   30 
bodov 
       S P O L U (maximálny počet bodov) ....................................................................  100 
bodov 
 



9.1 Minimálna cena za poskytnutie celodennej stravy s DPH                                                 
40 bodov 
 
    

Druh jedla  Hodnota potravín 
v € s DPH 

Výška réžie 
 € s DPH 

Cena jedla  
v € s DPH 

Raňajky     

Obed    

Večera    

S P O L U :     
 

Výpočet priznaných bodov uchádzačovi: 
K1 = (najnižšia cena  zo všetkých návrhov / cena navrhovaná uchádzačom x 40 
 
9.2 Maximálny počet jedál                                                                      30 
bodov 
 

Druh jedla  Počet jedál  

Raňajky   

Obed  

Večera  

S P O L U :  
 

Výpočet priznaných bodov uchádzačovi:  
K2 = (počet jedál navrhnutých uchádzačom / najvyšší počet jedál zo všetkých návrhov x 30 
 
 
 
 
 
 
9.3 Cena za nájom nebytových priestorov                                                                              
30 bodov 
 
      Cena nájmu za 1 m2 / rok 
 
      Výpočet priznaných bodov uchádzačovi:  
 
      K3 = cena navrhnutá uchádzačom / najvyššia  cena zo všetkých návrhov x 30 
 
 
 
   10. Informácia, či sa použije elektronická aukcia 
          Elektronická aukcia sa nepoužije 
 
   11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 
 
      11.1 Lehota na predkladanie ponúk v listinnej podobe uplynie dňa 27. 6. 2016 o 12:00 
hod. 
Za ponuku doručenú v lehote sa považuje len ponuka, ktorá bola v stanovenej lehote 
fyzicky doručená na určené miesto. 
 
      11.2  Miesto predkladania ponúk: 
      Spojená škola 



      Kremnička 10 
      974 05 Banská Bystrica 
      sekretariát riaditeľstva školy – miestnosť číslo 102 
 
Ponuky obsahujúce predpísané doklady podľa bodu 8.1 a všetky údaje pre 
vyhodnotenie splnenia kritérií podľa bodu 9 musia byť predložené písomne 
v zalepenej obálke označenej textom „Koncesia – výdajná školská jedáleň a školský 
bufet“  a „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“, v ľavom hornom rohu s uvedením obchodného mena 
a adresy uchádzača. 
 
 
12. Otváranie obálok a vyhodnotenie 
      12.1 Obálky s ponukami budú otvorené dňa 28. júna 2016 o 10:00 hod. v kancelárii 
riaditeľa  
              školy. 
      12.1 Vyhodnotenie sa uskutoční ihneď po otvorení obálok komisiou menovanou 
riaditeľom školy. 
      12.2 Komisia preskúma, či ponuky spĺňajú požiadavky vyhlasovateľa, vyhodnotí ponuky 
podľa  
              určených kritérií a stanoví poradie uchádzačov. 
      12.3 S uchádzačom, ktorý podal najvhodnejší návrh, bude uzatvorená zmluva, ktorá  
              nadobudne platnosť dňom jej schválenia  Zastupiteľstvo Banskobystrického  
              samosprávneho kraja a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 
v centrálnom  
              registri zmlúv. O tejto skutočnosti bude uchádzač informovaný písomnou formou. 
. 
      12.4 V prípade, že s uchádzačom najúspešnejšej ponuky nebude uzatvorená zmluva   
             z dôvodov na strane uchádzača, môže vyhlasovateľ uzatvoriť zmluvu 
s uchádzačom,  
             ktorý sa vo vyhodnotení OVS umiestnil ako ďalší v poradí. 
 
 
 
13. Trvanie zmluvy 
      Po dobu 5 rokov  odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
 
14. Doplňujúce informácie 
      14.1  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 
      14.2 Vyhlasovateľ bude posudzovať iba doklady uchádzača, ktoré budú predložené ako 
originály   
             alebo  úradne overené kópie. 
      14.3 Vyhlasovateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenia 
okolnosti, za  
              ktorých sa vyhlásila obchodná verejná súťaž.  
      14.4 Vyhlasovateľ nevyhodnotí plnenie kritérií pri neúplných ponukách a tieto vyradí 
pred začatím  
              vyhodnocovania.  
      14.5 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť 
zmluvu  
              s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase 
uverejnenia výzvy  
              nemohol predpokladať.  
      14.6  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
 
15. Typ zmluvy 



      Koncesná zmluva na  prevádzku výdajnej školskej jedálne a školského bufetu. 
 
16. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia 
      16.1 Nie je možné. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Vyhlasovateľ  
              neumožní variantné riešenia. 
       16.2 Uchádzať môže predložiť len jednu ponuku. 
 
17. Zábezpeka 
      Nepožaduje sa. 
 
18. Lehota viazanosti ponúk 
      Ponuky zaväzujú uchádzačov k podpisu koncesnej zmluvy s jedným z nich, nie však 
dlhšie ako    
      do 10. 8. 2016. 
 
19. Dátum zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže  10. 06. 2016. 
 
 
 
 


