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Súťaž o partnerskú spoluprácu 
 

Spoločnosť GAMO a.s. sa otvára spolupráci s akademickým prostredím a vytvára priestor pre partnerskú 

spoluprácu. Svoj zámer spoločnosť GAMO a.s. deklaruje vyhlásením súťaže pre výber výhradného 

partnera z akademického sektora na spoluprácu v oblastiach podľa predmetu súťaže.  

 

Identifikácia vyhlasovateľa: 

Názov:    GAMO a.s. 

Adresa:   Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica 

IČO:   36033987 

Zastúpená:  Ing. Július Voskár – predseda predstavenstva 

Iveta Milčíková – podpredseda predstavenstva 

 Ing. Ján Lichvár – člen predstavenstva 

Tel. /Mobil:  +421 48 4372 111 

Web:  www.gamo.sk 

Predmet:  

Partnerská spolupráca v oblasti dodávky služieb súvisiacich s vypracovávaním: 

 konceptov a stratégií v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja a marketingu území, 

 analýz a stratégií zameraných na inteligentné a kreatívne riešenia - smart city, IoT, 

 marketingových analýz pre zákazníkov z verejného, podnikateľského a neziskového sektora 

a návrhom možností uplatnenia smart riešení v praxi, 

 rozvoj produktov spoločnosti GAMO a.s. zameraných na smart a kreatívne riešenia v zmysle cieľov 

spolupráce, 

 transfer získaných poznatkov, moderných IKT riešení do vzdelávacích aktivít a ich disemináciu, 

 tvorba inovatívnych riešení a ich uplatnenie v praxi. 

Obsah predloženej ponuky 

1. Identifikačné a kontaktné údaje uchádzača. 

2. Popis odborných skúseností uchádzača (v zmysle podmienok účasti). 

Podmienky účasti 

1. Preukázanie edukácie (vyučovanie predmetov) v oblasti stratégií zameraných na inteligentné 

a kreatívne riešenia - smart city, IoT (predloženie informačných listov predmetov). 

2. Deklarovať odborné zameranie a skúsenosti v oblasti územného rozvoja (miestneho 

a regionálneho), kreatívnych území, Smart City (popis činností pracoviska). 

3. Zoznam projektov realizovaných v minulosti, ktoré sa týkali smart city, moderných prístupov 

rozvoja cestovného ruchu, regionálneho a lokálneho rozvoja, podpory rozvíjania kreatívneho 

potenciálu (maximálne 5). 

Štruktúra: Predmet/zadanie 

 Opíšte spôsob a využitie deklarovaných výsledkov 

 Termín realizácie projektu 

 Odberateľ výstupov projektu 
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4. Zoznam publikácií, ktoré sa týkali Smart City, moderných prístupov rozvoja cestovného ruchu, 

regionálneho a lokálneho rozvoja, podpory rozvíjania kreatívneho potenciálu (minimálne 5). 

5. Účasť na konferenciách realizovaných v rámci SR v období posledných piatich rokov (zoznam 

aspoň piatich najvýznamnejších). 

6. Účasť na konferenciách s medzinárodnou účasťou v období posledných piatich rokov (zoznam 

aspoň piatich najvýznamnejších). 

7. Fakultou zorganizované podujatia medzinárodného významu v období posledných piatich rokov 

(zoznam aspoň troch najvýznamnejších konferencií). 

Predloženie ponuky 

Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mail: info@gamo.sk 

Termín predloženia ponuky 

Do 24.10.2016 do 10:00 hod 

Výsledok súťaže 

Zmluva o spolupráci 

Vyhlasovateľ po vyhodnotení ponúk bude rokovať s úspešným uchádzačom o podmienkach Zmluvy 

o spolupráci. 

Hodnotenie ponúk 

Vyhodnocované budú iba predložené ponuky tých uchádzačov, ktorí splnia podmienky účasti 

a predložia ponuku v súlade s požiadavkami GAMO a.s. uvedenými vo výzve. 

Termín vyhodnotenie ponúk 

24.10.2016 do 15:00 hod.  

Všetkým uchádzačom vyhlasovateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ponuky. 

Zrušenie súťaže 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, pričom dôvod zrušenia sa uchádzačom neoznamuje. O 

zrušení súťaže písomne upovedomí všetkých uchádzačov. 

Ďalšie právne informácie 

Táto súťaž nie je verejným obstarávaním podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

V Banskej Bystrici, 17. 10. 2016 

 

 

 

 Ing. Ján Lichvár 

 obchodný riaditeľ GAMO a.s. 

 

 


