
 
 

 
 
             

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

             

realizovaného postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou  podľa  §117   zákona č. 

343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov( ďalej len „ZVO“) 

 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:                     Gymnázium   Šrobárova 1 Košice 

Sídlo:                       Šrobárova 1, 040 23 Košice 

IČO:                      00160989 

Zastúpený:              Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Mgr. Monika Sabová 

Telefón:                   055/622 19 51 

Email:                      sabova@srobarka.sk 

 

 

2.          Predmet zákazky 

2.1        Súbor učebných pomôcok k projektu ,,Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia   

             čitateľskej,  matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“         

              

             

2.2 Spoločný slovník obstarávania:   

            CPV:  39162200-7 – Učebné pomôcky a zariadenia 

     

2.3 Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky:  

            Gymnázium  Šrobárova 1, 042 23 Košice 

 

Názov projektu:  

„Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a 

prírodovednej gramotnosti „                                

Operačný program: Ľudské zdroje 

Kód výzvy:             OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 

Prioritná os:             Vzdelávanie 

 

mailto:sabova@srobarka.sk


Investičná priorita:  

1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a  podporou prístupu ku 

kvalitnému predškolskému,  základnému  a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, 

neformálnych  a bežných   spôsobov   vzdelávania   za   účelom   opätovného   začlenenia   do 

vzdelávania a prípravy. 

 

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu    

                                    a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

 

Kód ITMS2014+:       312011U464 

 

Súbor učebných pomôcok k projektu ,,Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia  čitateľskej,  

matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“: 

2.1. Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky 

2.1.1. Súbor učebných pomôcok – Informatika, 

2.1.2. Súbor učebných pomôcok – Biológia, 

2.1.3. Súbor učebných pomôcok – Chémia, 

2.1.4. Súbor učebných pomôcok -  Fyzika, 

2.1.6.  Zariadenie a vybavenie – kapitálový výdavok – Učiteľský mikroskop trinokulárny         

              

                  

2.4 Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky:   

            Najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy a doručenia objednávky verejného   

            obstarávateľa   uchádzačovi umiestnenom na prvom mieste   

             

3. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

 

3.1 Vyhodnotenie   ponúk   zadávanej zákazky   bolo realizované   na   základe  najnižšej 

celkovej ceny v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky.  

 

 

4. Víťazný uchádzač 

 

1.Daffer, spol. s.r.o. 

    Včelárska 1 

    971 01 Prievidza 

    IČO  36 320 439 

 

Víťazný   uchádzač    splnil   všetky   podmienky   účasti  na  verejnom obstarávaní a predložil  

najnižšiu cenu na celý predmet zákazky vo výške 27 515,28 eur vrátane DPH. 

             

 

5. Poradie ostatných uchádzačov 

 

2. HELAGO-SK, s. r. o.  

     Kovodrevinová 2 

     821 07 Bratislava 

     IČO 47 479 256 

    Uchádzač splnil všetky podmienky účasti na verejnom obstarávaní a predložil cenovú      

    ponuku   vo výške  27  953,82 eur vrátane DPH .   



 

      

3. TRILAB, s. r. o. 

    Družstevná 367/1 

    972 12 Nedožery Brezany 

    IČO 44 849 737 

 

    Uchádzač splnil všetky podmienky účasti na verejnom obstarávaní a predložil cenovú   

    ponuku vo výške 28 242,00 eur vrátane DPH. 

 

 

 

V Košiciach dňa: 2.3.2020 

Vypracovala: Mgr. Monika Sabová 

Schválila: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 


