
Střední škola, Havířov_Prostřední Suchá, pff spěvkov á organwace
Kapitana Jasioka 635/50. 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

www. stredniskola-sucha. cz. email : sekretariat@stredniskola.sucha.cz

Písemná výzva k předložení cenové nabídky na realizaci akce 'Dodávka 
67 balíčků

vitamánových připravků dle níže uvedeného qýběru'o. Zadavatel Střední škola, Havířov-
Prostřední Suchá, příspěvková orgatizace, Kapitrána Jasioka 635150, 735 64 Havířov-Prostřední
Suchá si vyhrazuje právo:

. odmítnout předložené nabídky,
l zrušit zadánízakér,ky,
. doplnit zadání zakérky,
. smlouvu neuzavřít.

I. Předmět nabídkového řízeníi 
.

Předmětem _nabídkového řízení je v'ýběr dodavatele na dodávku služby "Dodávka 67 balíčků
vitamónových pŤipravků dle níže uvedeného qýběru".

o místo plnění: Strpdní škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organlzace, Kapitána
, Jasióka 6*150,735 64 Havířov-Prostřední Suchá.

o termín dodrání: do 10. ll.2020
o Specifikace:

- Centrum AZl}}tablet

- Jamieson Vitamín D3 1000 IU 240 tablet

_ Jamieson Vitamín C 1000mg s postupným uvolňovéním I20 tablet

- Jamieson Vitamín B12 1000 mcg třešeň 100 tablet

- Jamieson Stressease 90 tablet

il. Požadavkv stanovené pro zpracovatele nabídkv:

1. Písemný náwh nabídky podepsaný osobou oprávněnou podepisovat.

2' Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české

měně, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH' Tato cena bude

obsahovat veškeré ntíklady spojené srca|izacipředmětu plnění tétb cenové'nabídky.

3. Místo plnění: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kapitána
Jasiokn 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchó.

4. Dobaplnění: od ]4. 10. - 2]. ]0. 2020

5. Zadavatelnepřipouští variantní řešení.

nI. Pokvnv pro nakládání s nabídkou:

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doruěte, prosím, na adresu:

o Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, Kapitóna Jasiokg 635/50,

735 64 Havířov-Prostřední Suchá



nebo

o osobně na podatelnu šlr.oly nebo

o emailem selcretariat@,stredniskola-sucha.cz.; szymurdova@stredniskola-sucha.cz.

nejpozději však 21. 10. 2020 do 12:00 hodin. (Ihtnapro podání nabídek).

V Haví ově dne 13. 10. 2020

Mgr. Petr Szym zek
editel St ední školy
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