
Střed n í škola, H avířov- Prostřed ní Suchá, příspěvková o rga n izace

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

Písemná výana k předložení cenové nabídky na služby ,,Zpracování statistického
posudku a protokolu o provozní způsobilosti". Nejedná se o veřejnou zakázku
malého rozsahu dle zákona 5 12 odst. 3 zákona č. 13712006 sb.., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel Střední škola, Havffov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kapitána
Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá si vyhrazuje právo:

. odmítnout předložené nabídky,. zrušit zadání zakázky,. doplnit zadání zakázky,

. smlouvu neuzavřít.

I. Předmět nabídkového řízení:

Předmětem nabídkového Íízení je uýběr dodavatele na "Zpracování statistického
posudku a protokolu o provozní způsobilosti''.

o místo plnění: budova Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková
organizace, na ulici Kapitána Jasioka 635150,735 64 Havřov-Prostřední Suchá

. dle předmětu přiložené smlouvy

. termín dodání: od 1. L.2022 - 31. I.2022.

II. Požadavkv stanovené pro zpracovatele nabídky:
1. Písemný návrh 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 náklady spojené s realizací předmětu plnění
této cenové nabídky

3' Místo plnění: Střední škola, HavÍřov-Prostřední Suchá, příspěvková organtzacg
KapÍtána ]asioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá.

4' Doba plnění: od 22. 11. _ 10. 12. 2021.

5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

III. Pokynv pro nak!ádání 9 nabídkou:

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



Středn í ško la, Ha vÍřov- Prostředn í Suchá, příspěvková orga n iza ce,

Kapitií na ]asioka 635/5q

735 64 HavÍřov-Prostřední 9uchá

nebo osobně na podatelnu školy

nebo emailem : sekretariat@stredniskola-sucha. cz

nejpozději však 10. L2.2o2L do 24:o0 hodin (lhůta pro podání nabídek).

IV. Prohlídka místa olnění na zhotovení

Prohlídka místa plnění po domluvě s paní Pavlou Ilkaninovou na telefonním čísle
733 574 B14 v období od 23. LI. 202L do B. t2. z02I v čase od 7:00 do 14:00 hodin.
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