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VEC: 

Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky „cestovné“ počas realizácie 

projektu Rozumieme si“ –  výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

 

 

     Gymnázium Leonarda Stöckela ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 6 ods. 1 písm. 

d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zasiela 

v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní 

 

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov:   Gymnázium Leonarda Stöckela 

 Sídlo:   Jiráskova 12, 085 01  Bardejov 

 IČO :   00160911 

 DIČ :   2020633043 

 Zastúpený:  RNDr. Marcel Tribus 

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  SK26 8180 0000 0070 0051 5997 
 

 

 

2. Predmet zákazky: 

 

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy účastníkov projektu „Rozumieme si“  
 

Predmet zákazky bude z väčšej časti (90%) spolufinancovaný z nenávratného 

finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi z Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky, zastúpeným správcom programu SAIA, (na základe Projektovej Zmluvy č. 

EHP – 37 /SK06-V-02-005/2015) 

 
 

 

3. Kódy CPV: 
 

CPV60140000-1 Nepravidelná osobná doprava 
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 4.   Opis predmetu zákazky: 

  

Zabezpečenie prepravy účastníkov projektu „Rozumieme si“.  

 

Predmet zákazky: 

2 x preprava Bardejov – Krakow  (letisko) – potrebujeme prepraviť 20 osôb 

2 x preprava Krakow(letisko) – Bardejov  – potrebujeme prepraviť 20 osôb 

Preprava Bardejov – Spišský hrad – Červený Kláštor, tam budeme ubytovaní a na druhý 

deň preprava Červený Kláštor – Bardejov (aktivity sa zúčastní 40 osôb) 

Preprava Bardejov – Hervartov a späť (aktivity sa zúčastní 40 osôb) 

Preprava Bardejov – Svidník a späť (aktivity sa zúčastní 40 osôb) 

 

           Termín plnenia:    31.03.2016 (dovoz z letiska) 

                                       02.04.2016 – Spišský hrad – Červený Kláštor 

                                       03.04.2016 – Červený Kláštor – Bardejov 

                                       05.04.2016 – Bardejov – Hervartov – Svidník a späť 

                                       06.04.2016 (odvoz na letisko) 

                                       09.05.2016 (odvoz na letisko) 

                                       15.05.2016 (dovoz z letiska) 

 

5. Spôsob a výška určenia PHZ: 

 

    Hodnota zákazky bola určená na základe internetového prieskumu u spoločností  

    poskytujúcich prepravné služby dňa 22. 02. 2016. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 577,66 eur bez DPH 

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 293,19 s DPH 

DPH: 715,53 eur 
 

6.  Cena a spôsob určenia ceny:   

-  cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom 

zákazky 

-  cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo, 

jednotková cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH. 

 

7.  Ponuku predložte podpísanú a opečiatkovanú v lehote do: 09.03.2016 

  Poštou alebo E-mailom: projekty@gymlsbj.sk 

Gymnázium Leonarda Stöckela, 

Jiráskova 12 

     085 01  Bardejov 

  

Označenie obálky: neotvárať! 

 

8.    Hodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane 

uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 

 
S pozdravom                                                            RNDr. Marcel Tribus 

                                                                    riaditeľ školy 


