
  
  

                               GYMNÁZIUM,  Trebišovská 12, 040 11   Košice   
                                 Tel./fax: 6424950/6443649,e-mail:skola@gt12.sk                  

                                           

                                 __________________________________________________ 

  
                            

Informácia k Výzve na predkladanie ponúk   

  

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) ako verejný obstarávateľ v zmysle 

§ 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ,,ZVO“) zadáva zákazku na poskytnutie služby postupom 
zadávania civilnej zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZVO.  

    

I. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov verejného obstarávateľa:   Gymnázium, Trebišovská 12, Košice  

Sídlo verejného obstarávateľa:       Trebišovská 12 , 040 11 Košice  

IČO:                                                      00    00398900 

Štatutárny orgán:   Mgr. Jana Šalagovičová,  riaditeľka školy  

Kontaktná osoba:                               Ing. Jana Ménová  

e-mail:   Jana.menova@gt12.sk                                           

Telefón:    +421556443649 

Webové sídlo:                                  

  

II. Názov zákazky  

 www.gt12.sk  

„Lyžiarsky kurz 2023“  

  

Druh zákazky:  zákazka na poskytnutie služby  

Hlavný predmet podľa slovníka verejného obstarávania:   

55110000-4 Hotelové a ubytovacie služby  

55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál  

  

III. Stručný opis zákazky  

Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania a stravy počas lyžiarskeho kurzu, v rozsahu podľa 
špecifikácie, ktorá je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk vrátane jej príloh na predmetné verejné 
obstarávanie.   

  

V prípade záujmu o účasť vo verejnom obstarávaní, ktoré verejný obstarávateľ realizuje 
prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej len ,,IS EVO“) 
uchádzač/záujemca vyplní prílohu č.1 tejto informácie a pošle e-mailom na obstaravanie@gympos.sk v 
lehote najneskôr do 31.01.2022 09:00 hod. na základe čoho verejný obstarávateľ priradí uchádzača 
/záujemcu k predmetnému verejnému obstarávaniu najneskôr do 11:00 hod.   

  

Všetky informácie potrebné pre vypracovanie cenovej ponuky, ako aj podmienky účasti a spôsob 
predloženia cenovej ponuky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách.   

 

Prílohy  

1. Údaje o záujemcovi  

                                                                                                                  podpísané v.r.  

                                                                                                                 ......................................................  

                            Mgr. Jana Šalagovičová 

                               riaditeľka školy  



  

                                                                       

                                  GYMNÁZIUM,  Trebišovská 12, 040 11   Košice                                                                                                                         
    Tel./fax: 6424950/6443649,e-mail:skola@gt12.sk       

           Príloha č. 1  

  

Údaje o záujemcovi  
  

  

Predmet zákazky:  Lyžiarsky kurz 2023  

  

Verejný obstarávateľ:  

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice   

  

Názov:  
  

Sídlo:  
  

Štatutárny zástupca:   
  

IČO:         
  

DIČ:                                  
  

Telefónne číslo  
  

e – mail:  
  

  
  

V_______________, dňa____________2023  

  

 

  

  
Meno, priezvisko, tituly štatutárneho zástupcu 

uchádzača a odtlačok pečiatky  

   


