
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 

realizujeme prieskum trhu pre výber dodávateľa na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou 
„Dodanie školiaceho materiálu a drobných učebných pomôcok pre cieľovú skupinu aktivity 
psychosociálny výcvik, a to knihy, učebnice a iné potreby a materiál pre realizáciu aktivity.“ 
(maximálna odmena za poskytnuté služby počas účinnosti zmluvného vzťahu nesmie presiahnuť 
20.000,00 eur bez DPH).  

 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela 
Sídlo: Jiráskova 12, 085 01  Bardnejov 
Štatutárny orgán: RNDr. Marcel Tribus 
IČO: 00160911 
DIČ: 2020633043 
Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Ivančo 
Tel: +421 917 858 505 

 
 

2. Vymedzenie predmetu zákazky 
 

2.1 Predmet zákazky pozostáva z nasledovných položiek 
 

Dodanie školiaceho materiálu a drobných učebných pomôcok, kníh, učebníc a podporného 
materiálu. 
 

2.2 Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie školiaceho materiálu a drobných 
učebných pomôcok, kníh, učebníc a podporného materiálu pre cieľovú skupinu aktivity 
„Psycho-sociálny výcvik, dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu 
vyhorenia (PSV 1 a PSV 2)“, a to knihy, učebnice a iné potreby a materiál pre realizáciu 
aktivity. Počet účastníkov kurzu je 36 pedagogických zamestnancov. 

 
2.3 Termín plnenia: máj 2014. 

 
2.4 Predmet zákazky bude z väčšej časti (95%) financovaný z nenávratného finančného 

príspevku 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 
poskytnutí 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 30.09.2014. 



 

 

 
3.2 Cenovú ponuku je potrebné vypracovať vyplnením nižšie uvedenej tabuľky. 

 

P. 
č. 

Názov 
Počet 
kusov 

Cena za 1 
ks bez DPH 

Cena za  1 
ks s DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 

DPH  
(20 %) 

Celková 
cena s DPH 

1. 

Školiaci materiál 
a drobné učebné 
pomôcky, knihy, 
učebnice 
a podporný 
materiál (PSV 1 
a PSV 2) 

36 
kusov 

     

Cena celkom v EUR bez DPH  

Výška DPH (sadzba 20 %)  

Cena celkom v EUR s DPH  

 
 

 
 

4. Podmienky predkladania cenových ponúk 
 

4.1 Cenovú ponuku doručte na mailovú adresu : jarivanco@gmail.com alebo 
evkasax@gmail.com  
 

4.2 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: do 02.05.2014. 
 
 
 

 
  
 

S pozdravom 
 
 

 
 RNDr. Marcel Tribus 
 riaditeľ školy 
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