
 

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28  Bardejov 
  
 
 

Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
 
Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28  Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa na 
obstaranie zákazky zadávanej podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o VO „Školiaci materiál a potreby – knihy 
a slovníky“ (maximálna odmena za poskytnuté služby počas účinnosti zmluvné - ho vzťahu nesmie presiahnuť 
20.000,00 eur bez DPH). 

 
 
 
Bardejov  
12.01.2015 

 
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
Dobrý deň, 
 

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28  Bardejov, Vás týmto ako verejný obstarávateľ (ďalej len 
„verejný obstarávateľ“) podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov informuje o tom, že realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa na obstaranie zákazky zadávanej 
podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o VO „Školiaci materiál a potreby – knihy a slovníky“. Keďže sme 
prostredníctvom našej predchádzajúcej spolupráce/ Vašej webovej stránky/ odporúčaní/ obchodného registra 
získali informáciu, že Vaša spoločnosť je dodávateľom tovarov zodpovedajúcich predmetu zákazky, dovoľujeme 
si Vás týmto osloviť na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „Cenová ponuka“). 
 

1. Vymedzenie predmetu zákazky 
 

1.1 Predmetom zákazky je zabezpečenie slovníkov pre výuku predmetu AJ - "anglicko-slovenský, 
slovensko-anglický slovník", "anglický výkladový slovník" a zabezpečenie literatúry pre výuku 
odborných predmetov PODNIKOVÁ EKONOMIKA, DAŇOVÁ SÚSTAVA a ÚČTOVNÍCTVO (ďalej len 
„tovar“ alebo „predmet plnenia“). 

 
 

Názov CPV 
Položka z rozpočtu 

Zmluvy o NFP 

Školiaci materiál a potreby - slovníky 22114000-2 3.5.2. 

Školiaci materiál a potreby- literatúra na odborné 
predmety- Podniková ekonomika, Daňová sústava, 
Účtovníctvo 

22114000-2 3.5.3. 

 
 

1.2 Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy (ďalej len „príloha č. 1“).  
 

2. Zdroj finančných prostriedkov 
 

2.1 Predmet zákazky bude  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 (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) a na základe Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku č. 007/2013/1.1/OPV (ďalej „Zmluva o NFP“) pre projekt 
Moderné vzdelávanie – štart úspešnej spoločnosti (ďalej len „Projekt“). 

3. Podmienky predkladania cenových ponúk 
 

3.1 Cenovú ponuku je potrebné predložiť e-mailom na adresu: zast@oabar.edu.sk. 
3.2 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr do 19.1.2015 do 10.00 hod. 

 
4. Obsah Cenovej ponuky  

 
4.1 Súčasťou cenovej ponuky musí byť:  

4.1.1 Identifikácia uchádzača., výpis z obchodného registra 
4.1.2 Návrh ceny na predmet zákazky vyplnením cenovej tabuľky uvedenej v Prílohe č. 2 tejto 

výzvy (ďalej len „príloha č. 2“). Ponúkaný predmet plnenia musí zodpovedať špecifikácii 
určenej v Prílohe č. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
 PhDr. Miroslav Vančík 
 riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky  
Príloha č. 2: Cenová tabuľka  



 
 

Príloha č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky pre výber dodávateľa na 
obstaranie zákazky zadávanej podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o VO 

 
„Školiaci materiál a potreby – knihy a slovníky“ 

 
Špecifikácia predmetu obstarávania 

 
 
Nižšie sú stanovené povinné požadované charakteristiky a parametre predmetu zákazky.  
 
1 ZÁKLADNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Predmetom časti prieskumu trhu je zabezpečenie slovníkov pre výuku predmetu AJ - "anglicko-slovenský, 
slovensko-anglický slovník", "anglický výkladový slovník" a zabezpečenie literatúry pre výuku odborných 
predmetov PODNIKOVÁ EKONOMIKA, DAŇOVÁ SÚSTAVA a ÚČTOVNÍCTVO (ďalej len „tovar“ alebo „predmet 
plnenia“). 
 
2 ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Názov Množstvo CPV 
Položka 

z rozpočtu 
Zmluvy o NFP 

Anglicko-slovenský, slovensko-anglický 
slovník, EAN: 9788081450198, vydavateľ: 
Lingea 

20ks 22114000-2 3.5.2. 

Oxford Students Dictionary + CD ROM 
(stredná škola, rozsah B1), EAN: 
9780194331357, vydavateľ: Oxford 

3ks 22114000-2 3.5.2. 

Náuka o spoločnosti - cvičebnica zo 
základov ekonómie a ekonomiky, EAN: 80-
8078-060-9, vydavateľstvo: Wolters Kluwer 

2ks 22114000-2 3.5.3. 

Moderná biznis etiketa pre manažérov, 
EAN: 9788097046606, vydavateľstvo: 
neopublic 

2ks 22114000-2 3.5.3. 

EKONÓMIA - Zbierka úloh, príkladov a 
testov na prijímacie skúšky na VŠ, EAN: 
9788096928934, vydavateľstvo: Slov 
inštitút vzdelávania 

2ks 22114000-2 3.5.3. 

Medzinárodná expanzia firiem – stratégie, 
partnerstvá a ľudské zdroje, EAN: 
9788080785321  

2ks 22114000-2 3.5.3. 

Cestovný ruch, technika služieb, delegát 
a sprievodca, EAN: 9788022539487, 
vydavateľstvo: ekonom 

4ks 22114000-2 3.5.3. 

Prípadové štúdie z marketingového 
manažmentu, EAN: 9788089018741, 
vydavateľstvo: IRIS 

4ks 22114000-2 3.5.3. 

Ekonómia v novej ekonomike – praktikum, 
vydavateľstvo: Wolters Kluwer  

2ks 22114000-2 3.5.3. 

Podnik a podnikanie, EAN: 
9788089710041, vydavateľstvo: sprint 

4ks 22114000-2 3.5.3. 



 
 

Daňové teórie a ich využitie v praxi. 
daňová teória a politika II, EAN: 
9788080784874,  vydavateľstvo: Wolters 
Kluwer 

4ks 22114000-2 3.5.3. 

Daňovníctvo - daňová teória a politika I.- 
EAN: 9788080784072, vydavateľstvo: 
Wolters Kluwer 

4ks 22114000-2 3.5.3. 

Podvojné účtovníctvo podnikateľov + 
Daňové výdavky A-Z (dalsi titul), EAN: 
9788096994656, vydavateľstvo: cenigova 
+poradca 

5ks 22114000-2 3.5.3. 

Účtovníctvo, EAN: 9788080784188, 
vydavateľstvo: Wolters Kluwer 

5ks 22114000-2 3.5.3. 

Riešené príklady z podvojného účtovníctva 
– praktikum, EAN: 978-80-8078-393-8, 
vydavateľstvo: Wolters Kluwer 

5ks 22114000-2 3.5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 2 k výzve na predloženie cenovej ponuky  pre výber dodávateľa na obstaranie 

zákazky zadávanej podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o VO 

„Školiaci materiál a potreby – knihy a slovníky“ 
 

Cenová tabuľka 
 
 

P. 
č. 

Názov Množstvo 
Cena za kus 

bez DPH 
Cena za kus 

s DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 

DPH 
(20 %) 

Celková 
cena s DPH 

1. 

Anglicko-
slovenský, 
slovensko-
anglický 
slovník, EAN: 
97880814501
98, vydavateľ: 
Lingea 

20ks      

2. 

Oxford 
Students 
Dictionary + 
CD ROM 
(stredná 
škola, rozsah 
B1), EAN: 
97801943313
57, vydavateľ: 
Oxford 

3ks      

3. 

Náuka o 
spoločnosti - 
cvičebnica zo 
základov 
ekonómie 
a ekonomiky, 
EAN: 80-8078-
060-9, 
vydavateľstvo: 
Wolters 
Kluwer 

2ks      

4. 

Moderná 
biznis etiketa 
pre 
manažérov, 
EAN: 
97880970466
06, 
vydavateľstvo: 
neopublic 

2ks      

5. 

EKONÓMIA - 
Zbierka úloh, 
príkladov a 
testov na 

2ks      



 
 

prijímacie 
skúšky na VŠ, 
EAN: 
97880969289
34, 
vydavateľstvo: 
Slov inštitút 
vzdelávania 

6. 

Medzinárodn
á expanzia 
firiem – 
stratégie, 
partnerstvá a 
ľudské zdroje, 
EAN: 
97880807853
21  

2ks      

7. 

Cestovný 
ruch, technika 
služieb, 
delegát 
a sprievodca, 
EAN: 
97880225394
87, 
vydavateľstvo: 
ekonom 

4ks      

8. 

Prípadové 
štúdie z 
marketingové
ho 
manažmentu, 
EAN: 
97880890187
41, 
vydavateľstvo: 
IRIS 

4ks      

9. 

Ekonómia v 
novej 
ekonomike – 
praktikum, 
vydavateľstvo: 
Wolters 
Kluwer  

2ks      

10. 

Podnik 
a podnikanie, 
EAN: 
97880897100
41, 
vydavateľstvo: 
sprint 

4ks      

11. 
Daňové teórie 
a ich využitie 
v praxi. 

4ks      



 
 

daňová teória 
a politika II, 
EAN: 
97880807848
74,  
vydavateľstvo: 
Wolters 
Kluwer 

12. 

Daňovníctvo - 
daňová teória 
a politika I.- 
EAN: 
97880807840
72, 
vydavateľstvo: 
Wolters 
Kluwer 

4ks      

13. 

Podvojné 
účtovníctvo 
podnikateľov 
+ Daňové 
výdavky A-Z 
(dalsi titul), 
EAN: 
97880969946
56, 
vydavateľstvo: 
cenigova 
+poradca 

5ks      

14. 

Účtovníctvo, 
EAN: 
97880807841
88, 
vydavateľstvo: 
Wolters 
Kluwer 

5ks      

15. 

Riešené 
príklady z 
podvojného 
účtovníctva – 
praktikum, 
EAN: 978-80-
8078-393-8, 
vydavateľstvo: 
Wolters 
Kluwer 

5ks      

Cena celkom bez DPH  

DPH 20%  

Cena celkom s DPH  

 


