
St ední ško|1l Haví ov_Prost ední Suchá,
p íspěvková organizace

Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havíov-Prostední Suchá
www.stredniskola-sucha.cz, email :sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Písemná v zva k p edložení cenové nabídky na realizaci akce:

,,Dodávka a montáž klimatÍzační technologie na odloučeném pracovÍšti".
Zadavatel St ední škola, Havffov-Prost ední Suchá, p íspěvková organizace, Kapitána Jasioka 635/50, 735 64
Havíov-Prost ední Suchá si vyhrazuje právo:

'''.

. odmítnout'p edložené nabídky,. zrušiLzadání,zakázkÝ,. doplnit zadání zakáŽky,. smlouvu neuzav ít.

I. P edmět nabídkového ízení:

P edmětem nabídkového ízení je rn běr zhotovitele a uzavení smlouvy o dílo na : '' Dodávka a ntontáž
klimatizačních jednotek na odloučeném pracovišti" a všech souvisejících prací.

Pokud jsou v technické specifikaci iakázky obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvláštní označení podniku, zvláštní označení v robk , v kon a nebo obchodních materiál , která platí pro
určit' podnik nebo organizační jednotku za p íznačné, pop .patenty a užitné vzory,jsou uvedeny pouze pro
up esnění a p iblížení technick' ch parametr a zadavatel umož uje použití i kvalitativně a technicky
obdobného ešení.

o místo plnění: Budova objektu Stední školy na ulici Elišky t<rásnohorské 1306129,

7 36 0L Havíov-Pod lesí,

. termín plnění: L7.02.2020_2L.02.-2a20. il.

II. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídkv:
1. Písemn' návrh smlouvy podepsan' osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoven' m zp sobem.

oprávnění k podpisu včetně jeho zp sobu bude doloženo p íslušn' m oprávněním (nap . vypis
z obchodního rejst íku, plná moc). Udaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od ridaj uveden' ch
v jiné části nabídky uchazeče. V p ípadě rozpor , je vždy rozhodujft'rí písemn návrh smlouvy.

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 veškeré náklady
spojené s realizací p edmětu plnění tohoto nabídkového ízení zakázky.

3. Místo plnění Stední škola, HavÍov-Prostední Suchá, p íspěvková organt2ace, na ulici Elišky Krásnohorské
L306l29 736 01 Havíov-Podlesí.

4. Doba plnění: od L7. 02. 2o2o _ zL. oz. zozo.

5. Uchazeč p edloží ve své nabídce ,,Harmonogram a cenu pracť.

6. Zadavatel nep ipouští variantní ešení.



III. Požadov'ané doklady:

1. Předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujírcího se k předmětu této veřejné
zakázky (např. živnostenslcý list) a prosté kopie aktuálního ýpisu z obchodního rejstříku fie-li do tohoto
rejstříku uchazeč zapsán). Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah nabídky, musí prokázat
oprávnění k podnikání i subdodavatelé.

IV. Pokvnv pro nakládání s nabídkou: "

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím, na adresu:
,1).

Střední škola, HavÍřw-Prostřední Suchá,
:. ,r

Ka pitána JasÍoka 635/50

735 64 HavÍřov-Prostřední Suchá

, nebo osobně na podatelnu školy

nejpozději však 15. 01. 2020 v 12:00 hodin. (lhůta pro podání nabídek),

V 'Prohlídka místa plnění na zhotovení

Prohlídka místa plnění bude umožněna v termínu od 12. L2.zoIgdo 06. 01. 2020 dle dohody na tel. čísle
7335748L4 od 7,00-L4,00 hod.
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