
Střední ško!a, Havířov-Prostřední Suchá,
příspěvková orga nizace

Kapitána Jasioka 635/50' 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
www. stred niskola-sucha.cz, email : sekreta riat@stredniskola-sucha.cz

Písemná výzva k předložení cenové nabídky na výkon ,, Nákup automobilu"

Nejedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle f12 odst.3 zákona č. 137/2006 sb.

Zadavatel si whrazuje právo:
o odmítnout předložené nabídky,
o změnit podmínky zadání nabídkového Yízení,
o zrušit zadání nabídkového řízení,
o smlouvu neuzavřít.

I. Předmět nabídkového řízení :

Předmětem nabídkového iízení je uzavřenísmlouvy na nákup nového automobilu v organÍzacÍ Střední škota,
H a v Ířo v - Pro s třed n í S u c h á, p řís p ěv ko vá o rg a n iza ce.

. Výměna stávajícího automobilu

V případě odborných dotazů se, prosím, obraťte na referenta majetkové správy p. Pavtu líkanÍnovou,

tel. 553 401 730, email: ilkaninova@stredniskola-sucha.cz

Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní
označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určiý
podník nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzoryI jsou uvedeny pouze pro
upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky
obdobného řešení.

II. Požadavkv stanovené pro zpracovatele nabídky:
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)' Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených
v jiné části nabí.dky uchazeče' V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.

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 plněnítohoto nabídkového řízení zakázky.

3. Místo plnění: Střední škola, Havířov-ProstřednÍ Suchá, příspěvková organizace, na ulici Kapitána Jasioka
635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

4. Doba plnění: od 10.1.2019 do 28.2.2019

5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

III. Požadované dokladv:

1. Předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podníkání vztahujícího se k předmětu této zakázky
(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. pot<vny pro naiil-ádání s nabídkou:

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím,

na adresu: 9třední škola, Haviřov-Prostřední Suchá, příspevkouá organŽace
Ka pitá na Jastbka 635/50
735 64 Haviřov-Prostřdní Suchá

l D€bo osobně na podatelnu školy

nejpozději však 14.12.2o18 do 12 hod. (lhůta pro podání nabídek)

V Havířově dne: 22.11.2018


