
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá,
příspěvková organizace

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

Písemná ýzva k předložení cenové nabídky na realizaci akce ,,Pilotního programu
Moravskoslezského kraje podpora výuky A'J zapojením rodilých mluvčích'i
Zadavatel Střední škola, Havřov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kapitána Jasioka 635/50, 735 64
Havířov-Prostřední Suchá si vyhrazuje právo:

. odmítnout předložené nabídky,

. zrušit zadání zakázky,. doplnit zadání zakázý,

. smlouvu neuzavřÍt.

I. Předmět nabídkového řízení:

Předmětem nabídkového řízení je uýběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na ,,Pilotní program

Moravskoslezského kraje podpora výuky AJ zapojením rodilých mluvčích " v objektu Střední školy na ulici
Kapitána Jasioka 635/50, Havířov-Prostřední Suchá

. místo plnění: Budova objektu Střední školy na ulici Kapitána Jasioka 635/50,

735 64 Havřov-Prostřední Suchá

. termín plnění: L.2. 20L9 do 30' 6. 2019

l ' a to 10 hodin ýdně max' 150 hodin

II. Požadavkv stanovené pro zpracovatele nabídkv:
1' Písemný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem'

oprávnění k podpisu včetně jeho. způsobu bude doloženo příslušným oprávněním (např. vypis
z obchodního rejstříku, plná moc)' Udaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených
v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.

2. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejrr'ýše 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 tohoto nabídkového řízení zakázky.

3. Místo plnění Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, na ulici Kapitána Jasioka
50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

4. Doba plněníl od 24.9 2018 do 27. 9. 201B

5. Uchazeč předložíve své nabídce Harmonogram a cenu hodin'

6. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.



III. Požadované dbkIady:

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

IV. Pokvny pro nakládání s nabídkou:

Nabítdku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím,

na adresu: Střední škola, HavÍřov'Prostřední Suchá,

Kapitána Jasioka 50

735 64 HavÍřov-Prostřední Suchá

. nebo osobně na podatelnu školy

nejpozději však 27.9.2o18 v 12:0o hodin. (lhůta pro podání nabídek)

V.Prohlídka místa plnění na zhotovení

Prohlídka místa plnění bude umožněno v termínu od 24' 09. 2018 do 27.9.20L8 dle dohody na tel' čísle
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