
Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01  Bardejov 

 

 
 

 
 
 
 

Verejné obstarávanie – výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
 
Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, ako verejný obstarávateľ rea-

lizujeme prieskum trhu pre výber dodávateľa na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou „Expert 
pre inováciu predmetov“ (maximálna odmena za poskytnuté služby počas účinnosti zmluvného 
vzťahu nesmie presiahnuť 20.000,00 eur bez DPH).  

 
  

 
  Bardejov 
  18.09.2014 
 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela 
Sídlo: Jiráskova 12, 085 01  Bardejov 
Štatutárny orgán: RNDr. Marcel Tribus 
IČO: 00160911 
DIČ: 2020633043 
Kontaktná osoba: Ing. Eva Saxunová 
Tel: +421 902 435 125 

 
 
 
 
 

2. Vymedzenie predmetu zákazky 
 
 

2.1 Predmet zákazky pozostáva z nasledovných položiek: 
 

Položka 
z rozpočtu 
Zmluvy o 

NFP 

Názov Množstvo CPV 

4.3.3 
Expert pre inováciu  predme-
tov aktiv.2.1. 

75 
osobohodín 

80410000 - 1 

5.3.3 
Expert pre inováciu  predme-
tov aktiv.2.2. 

76 
osobohodín 

80410000 - 1 

6.3.3 
Expert pre inováciu  predme-
tov aktiv.2.3. 

70 
osobohodín 

80410000 - 1 



 

 

7.3.3 
Expert pre inováciu  predme-
tov aktiv.3.1. 

48 
osobohodín 

80410000 - 1 

8.3.3 
Expert pre inováciu  predme-
tov aktiv.3.2. 

68 
osobohodín 

80410000 - 1 

9.3.3 
Expert pre inováciu  predme-
tov aktiv.3.3. 

82 
Osobohodín 

80410000 - 1 

 
 

2.2 Opis predmetu zákazky: Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy (ďalej len „prí-
loha č. 1“). 

 
2.3 Miesto plnenia: Gymnázium Leonarda Stöckela 12, 085 01  Bardejov. 

 
2.4 Termín plnenia: december – júl 2015 

 
 

2.5 Predmet zákazky bude z väčšej časti (95%) financovaný z nenávratného finančného prí-
spevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky zastúpeným Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie (na základe Zmluvy o po-
skytnutí nenávratného finančného príspevku č. 140/2014/1.1/OPV pre projekt Moderné 
gymnázium – ITMS 26110130693. 

 
3. Obsah a záväznosť Cenovej ponuky 

 
3.1 Cenová ponuka musí byť záväzná do 30.07.2015 

 
3.2 Návrh ceny na predmet zákazky je potrebné predložiť vyplnením cenovej tabuľky uvedenej 

v Prílohe č. 2 tejto výzvy (ďalej len „príloha č. 2“). 
 

4. Podmienky predkladania cenových ponúk 
 

4.1 Ponuka s najnižšou cenou získa maximálny počet určených bodov. Ďalším ponukám budú 
body pridelené úmerou ako podiel najnižšej ceny a hodnotenej ceny. Zvíťazí ponuka 
s najvyšším celkovým počtom bodov. 
 

4.2  Cenovú ponuku doručte na mailovú adresu projekty@gymlsbj.sk  . 
4.3 Cenovú ponuku je potrebné zaslať e-mailom najneskôr: do 22.09.2014 do 16.00 hod. 

 
 
 
 
S pozdravom 
 
 
 RNDr. Marcel Tribus 
 riaditeľ školy 
 

 

 

mailto:projekty@gymlsbj.sk


 

 

Príloha č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazky 

 
„EXPERT PRE INOVÁCIU PREDMETOV“ 

 
Špecifikácia predmetu obstarávania 

 
 
Nižšie sú stanovené povinné požadované charakteristiky a parametre predmetu zákazky.  
 

1 ZÁKLADNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Predmetom časti prieskumu trhu je „Expert pre inováciu predmetov“. 
 

2 ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

P. č. 
 

Názov 
 

Popis 
(minimálne parametre) 

1. 

Expert pre inováciu  
predmetov aktiv.2.1. 

Zodpovednosť za obsah a úroveň materiálov pre inováciu predme-
tov Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Francúzsky jazyk. 
Kvalifikačné požiadavky : vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa 
v študijnom odbore učiteľstvo uvedených predmetov a I. atestácia 
v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov 
alebo vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v neučiteľských odboroch 
ukončené štátnou skúškou z uvedených jazykov a doplnené o  
pedagogickú spôsobilosť v zmysle vyššie uvedenej právnej normy 
a I. atestácia v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z o pedagogic-
kých zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskor-
ších predpisov.  Pedagogická prax vo vyučovaní  vyššie uvedených 
predmetov minimálne dva roky.   

2. 

Expert pre inováciu  
predmetov aktiv.2.2. 

Zodpovednosť za obsah a úroveň materiálov pre inováciu predme-
tov Občianska náuka, NOS, Dejepis, Geografia. Kvalifikačné požia-
davky: vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v študijnom odbore uči-
teľstvo uvedených premetov a I. atestácia v zmysle zákona NR SR 
č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch v znení neskorších predpisov alebo vysokoškolské 
vzdelanie 2.stupňa v neučiteľských spoločenskovedných odboroch 
so zameraním podľa predmetov doplnené o pedagogickú spôsobi-
losť a I. atestácia v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z o pedago-
gických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení ne-
skorších predpisov.  Pedagogická prax vo vyučovaní predmetov 
minimálne dva roky. 

3. 

Expert pre inováciu  
predmetov aktiv.2.3. 

Zodpovednosť za obsah a úroveň materiálov pre inováciu predme-
tu Matematika. Kvalifikačné požiadavky : vysokoškolské vzdelanie 
2.stupňa v študijnom odbore učiteľstvo predmetu matematika a I. 
atestácia v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších 
predpisov alebo vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v neučiteľských 
odboroch so zameraním na matematiku a doplnené o  pedagogic-



 

 

kú spôsobilosť a I. atestácia v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v 
znení neskorších predpisov . Pedagogická prax vo vyučovaní 
predmetu Matematika  minimálne dva roky. 

4. 

Expert pre inováciu  
predmetov aktiv.3.1. 

Zodpovednosť za obsah a úroveň materiálov pre inováciu predme-
tu Biológia. Kvalifikačné požiadavky : vysokoškolské vzdelanie 
2.stupňa v študijnom odbore učiteľstvo predmetu Biológia a I. 
atestácia v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších 
predpisov alebo vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v neučiteľských 
odboroch so zameraním na biológiu  a doplnené o  pedagogickú 
spôsobilosť a  I. atestácia v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v 
znení neskorších predpisov. Pedagogická prax vo vyučovaní pred-
metu Biológia minimálne dva roky. 

5. 

Expert pre inováciu  
predmetov aktiv.3.2. 

Zodpovednosť za obsah a úroveň materiálov pre inováciu predme-
tu Chémia. Kvalifikačné požiadavky : vysokoškolské vzdelanie 
2.stupňa v študijnom odbore učiteľstvo predmetu Chémia  a I. 
atestácia v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších 
predpisov alebo vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v neučiteľských 
odboroch so zameraním na chémiu a doplnené o  pedagogickú 
spôsobilosť I. atestácia v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v 
znení neskorších predpisov . Pedagogická prax vo vyučovaní pred-
metu Chémia  minimálne dva roky. 

6. 

Expert pre inováciu  
predmetov aktiv.3.3. 

Zodpovednosť za obsah a úroveň materiálov pre inováciu predme-
tu Fyzika. Kvalifikačné požiadavky : vysokoškolské vzdelanie 
2.stupňa v študijnom odbore učiteľstvo predmetu Fyzika a I. ates-
tácia v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších 
predpisov alebo vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v neučiteľských 
odboroch so zameraním na fyziku a doplnené o  pedagogickú spô-
sobilosť  a I. atestácia v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v 
znení neskorších predpisov . Pedagogická prax vo vyučovaní pred-
metu Fyzika minimálne dva roky. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2 k výzve na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazky 

 
„EXPERT PRE INOVÁCIU PREDMETOV“ 

 

 

Cenová tabuľka 
 

P. 
č. 

Názov 
Množ-
stvo 

Hodinová 
cena bez 

DPH 

Hodinová 
cena s 
DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 

DPH 
(20 %) 

Celková cena 
s DPH 

1. 
Expert pre ino-
váciu  predme-
tov aktiv.2.1. 

75 
osobo-
hodín 

     

2. 
Expert pre ino-
váciu  predme-
tov aktiv.2.2. 

76 
osobo-
hodín 

     

3. 
Expert pre ino-
váciu  predme-
tov aktiv.2.3. 

70 
osobo-
hodín 

     

4. 
Expert pre ino-
váciu  predme-
tov aktiv.3.1. 

48 
osobo-
hodín 

     

5. 
Expert pre ino-
váciu  predme-
tov aktiv.3.2. 

68 
osobo-
hodín 

     

6. 
Expert pre ino-
váciu  predme-
tov aktiv.3.3. 

82 
osobo-
hodín 

     

Cena celkom bez DPH  

DPH 20%  

Cena celkom s DPH  

 


