
St ední ško!a, Haví ov-Prost ední Suchá,
p íspěvková organizace

Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Haví ov_Prost ední Suchá
www.stredniskola-sucha.cz, email : sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Písemná v zva k p edložení cenové nabídky na realizaci akce ,, oprava
2 ks praskl'ch odpad na odIoučeném pracovišti včetně v měny stávajícího
potrubí ". Zadavatel St edníškola, Haví ov-Prost edníSuchá, p íspěvková organizace,

se sídlem Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Haví ov-Prost ední Suchá si vyhrazuje právo:
.t.

. odmítnout'p edložené nabídky,.' zrušit zadání' zakázky,. doplnit zadání zakázll1,. smlouvu neuzav ít.

I. P edmět nabídkového ízení:

P edmětem nabídkového ízení je u běr dodavatele na dodávku služby " oprava

2 ks praskl, ch odpadr3 na odloučeném pracovišti včetně ln měny stávajícího potrubí".

. místo plnění: budova odloučeného pracoviště St ední školy na ulici Elišky
Krásnohorské 1306/29,736 01 Havíov-Bludovice. '

. termín dodání: od 09. 07.- 23. B. 2o2o.

II. Požadavkv stanovené pro zpracovatele nabídky:
1. Písemn, návrh nabídky podepsan' osobou oprávněnou podepisovat.

2. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejv' še p ípustná a konečná,
uvedena v české měně, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně
DPH. Tato cena bude obsahovat veškěré náklady spojené s realizací p edmětu plnění
této cenové nabídky

3. Místo plnění: Budova odloučeného pracoviště na ulici Elišky Krásnohorské 1306/29,
736 0 1 Havíov-Bludovice.

4. Doba plnění: od 29.6 2020 do 07. 07. 2020.

5. Prohlídka pracoviště: od 30.6.-3 .7.2020 od 7-12,00 hodin po telefonické domluvě

-

S panem Sturmanem na telefonním čísle 739 360 951.

6. Zadavatel nep ipouští variantní ešení.



ItI. Pokynv pro nakládání s nabídkou:

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovenídoručte, prosím, na adresu:

. 1třednÍ škola, Havfrov-Prostřední Suchá, KapÍtána ]asioka 635/50,

735 64 HavÍřov-Prostřední Suchá
nebo osobně na podatelnu školy nebo

em a i I em sekreta riat@ stred n i s ko I a -s uch a. e.; szym u rdova @ stred n i skola-

sucha.cz

nejpozději však 07.07.2o2o 12:00 hodin (lhůta pro podání nabídek)'

v Haví ově dne 29" 06.2o2o

Mgr, Petr Szymeczek
editel St ední školy

_1- príspěvková organizace


