
Výzva na predkladanie ponúk 
 

Obchodná verejná súťaž podľa § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1.Identifikácia vyhlasovateľa 

 

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, 851 02 Bratislava 

zastúpené: Ing. Janou Šebestovou, riaditeľkou 

IČO: 30775426 

Mail: sebestova@oaikba.sk 

Kontaktná osoba: Ing. Eva Lackovičová 

Mail: lackovicova@oaikba.sk 

Tel. č.: 02/624 11 404 

 

2. Predmet zákazky  

 

Predmetom zákazky je Koncesia na prevádzkovanie športového traktu (veľká telocvičňa, 

pohybovka, posilňovňa) v škole Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, 

Hrobákova 11, 851 02 Bratislava, na dobu 10 rokov s predpokladanou hodnotu zákazky 

150 000 € bez DPH. 

 

3. Miesto poskytnutia služby 

 

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, 851 02 Bratislava 

 

4. Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je poskytovanie športových aktivít v športovom trakte pre žiakov 

v čase vyučovacieho procesu a pre žiakov, zamestnancov i širokej verejnosti v mimo 

vyučovacom čase formou koncesie na dobu 10 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

uzatvorenej s víťazným uchádzačom. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

 

    150 000,00 € bez DPH 

 

 

6. Miesto a lehota určená na vyžiadanie súťažných podkladov 

  

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, 851 02 Bratislava 

kancelária zástupkyne riaditeľky školy, miestnosť č. 6 

 

Vyhlasovateľ tejto obchodnej verejnej súťaže poskytne súťažné podklady písomnou 

formou na základe písomnej žiadosti. V písomnej žiadosti doručenej vyhlasovateľovi do 

19.7.2017 do 12.00 hod záujemca uvedie adresu, telefónny kontakt a e-mailovú správu, 

prostredníctvom ktorých bude zabezpečená ďalšia komunikácia vyhlasovateľa so 

záujemcom. 

Súťažné podklady budú poskytnuté všetkým záujemcom, ktorí si ich vyžiadajú a osobne 

vyzdvihnú do 20.7.2017 do 12. 00 hod. 

mailto:sebestova@oaikba.sk


 

Spôsob prevzatia súťažných podkladov 

osobne v písomnej forme do 20.7.2017 do 12.00 hod. 

 

Úhrada za súťažné podklady sa nepožaduje. 

            

 

7. Žiadosť o vysvetlenie a žiadosť o obhliadku 

 

     7.1.  Žiadosť o vysvetlenie 

Záujemcovia môžu požiadať o vysvetlenie k súťažným podkladom elektronicky najneskôr 

do 24. 7. 2017 do 12.00 hod. Vysvetlenie bude doručené všetkým, ktorí oň požiadajú 

v určenej lehote do 3 pracovných dní. 

 

7.2.  Obhliadka 

Obhliadka sa uskutoční dňa 18.7.2017 o 12.00 hod v budove vyhlasovateľa OAIKBA, 

Hrobákova 11, 851 02 Bratislava. Zraz záujemcov o obhliadku bude pri vrátnici objektu. 

     

8. Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži 

 - Osobné postavenie – uchádzať musí spĺňať podmienky účastí týkajúce sa osobného 

postavenia, ktoré osvedčí predložením: 

 - výpisu/výpisov z registra trestov nie starších ako 3 mesiace ku dňu predloženia 

ponuky, že nebol uchádzač/ jeho štatutárny orgán alebo člen jeho 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, ktoré 

skutková podstata súvisí s podnikaním: 

  - podnikateľ – fyzická osoba predloží svoj výpis z registra trestov 

  - podnikateľ – právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky 

osoby, ktoré tvoria jeho štatutárny orgán alebo sú členmi jeho štatutárneho orgánu. 

 - potvrdenia 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. Predložené potvrdenie musí byť aktuálne a musí 

ním preukazovať skutočný stav vo vzťahu k termínu predloženia ponuky 

- potvrdenia príslušného okresného súdu, že uchádzač – právnická osoba nie je 

v likvidácii. Predložené potvrdenie musí byť aktuálne a musí ním preukazovať skutočný stav 

vo vzťahu k termínu predloženia ponuky 

- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu 

predloženia ponuky, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú 

výkonom rozhodnutia 

- uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní 

môže nahradiť požadované doklady potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do 

zoznamu podnikateľov podľa § 126 Zákona o verejnom obstarávaní a to originálom tohto 

dokladu alebo jeho úradne osvedčenou kópiou. 

- ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a v krajine jeho sídla/trvalého pobytu 

sa nevydávajú niektoré z dokladov, je možné ich nahradiť rovnocennými dokladmi a ak 

v krajine jeho sídla / trvalého pobytu sa vôbec nevydávajú ani rovnocenné doklady, možno 

ich uchádzačom nahradiť čestným vyhlásením. 

 

 



 

9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a ich váha  
 

 Kritérium č. 1 

 Projekt investičnej a materiálno technickej obnovy, modernizácia a dovybavenie  

 koncesného majetku (maximálne 30 bodov) 

 

  

Kritérium č. 2 

Projekt realizácie zákazky – poskytovanie športových aktivít žiakom 

a zamestnancom školy v mimovyučovacom čase (maximálne 20 bodov) 

 

 

10. Informácia, či sa použije elektronická aukcia 

 Elektronická aukcia sa nepoužije. 

  

11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

 

      11.1. Lehota prekladania ponúk 

Lehota na prekladanie ponúk v listinnej podobe uplynie dňa  04. 08. 2017 do 12.00     

hod. 

 

 11.2. Miesto predkladania ponúk 

  Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava 

  Hrobákova 11, 851 02 Bratislava 

  miestnosť zástupkyne riaditeľky školy 

 

Ponuky obsahujúce predpísané doklady podľa bodu 8 a všetky údaje pre vyhodnotenie 

splnenia kritérií podľa bodu 9 musia byť predložené písomne v zalepenej obálke 

označenej textom „KONCESIA – ŠPORTOVÝ TRAKT“ a „SÚŤAŽ – 

NEOTVÁRAŤ“, v ľavom hornom rohu s uvedením obchodného mena a adresy 

uchádzača. 

 

       Otváranie obálok – 07.08. 2017 o 12.00 hod v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy. 

  

12. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská         
      Zákazka nie je takto vyhradená. 

  

13. Trvanie zmluvy 

      Na dobu určitú – 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

  

14. Doplňujúce informácie 

  - bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch 

  - vyhlasovateľ bude posudzovať iba doklady uchádzača, ktoré budú predložené 

ako originály alebo úradne overené kópie 

  - vyhlasovateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, 

za ktorých sa vyhlásila obchodná verejná súťaž 

  - vyhlasovateľ nevyhodnotí na plnenie kritérií neúplne ponuky a tieto vyradí 

pred začatím vyhodnocovania 



  - 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 

  - vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky 

  

15. Typ zmluvy  
 

 Koncesná zmluva o poskytovaní športových aktivít v športovom trakte 

  

16. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia  
 

      Nie je možné. Uchádzač predloží ponuky na celý predmet zákazky. Vyhlasovateľ   

neumožňuje variantné riešenie.       

  

17. Zábezpeka  
      nepožaduje sa 

 

18. Lehota viazanosti ponúk  
 Ponuky zaväzujú uchádzačov do podpisu Koncesnej zmluvy s jedným z nich, nie však   

dlhšie ako do 15.8.2017 

  

19. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 

  13.7.2017 


