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Písemná v zva k p edIožení cenové nabídky na realizaci akce ''Pilotního programu
MoravskosIezského kraje podpora v uky Al zapojením rodil' ch mluvč'lch': -

Zadavatel St ední škola, Havffov-Prost ední Suchá, p íspěvková organizace,

se sírclem Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havíov-Prostední Suchá si vyhrazuje právo:

l odmítnout p edložené nabídky,
l Zrušit zadání zakázky,
I doplnit zadání zakázky,
l smlouvu neuzav ít.

I. P edmět nabídkového ízení:

P edmětem nabítdkového ízení je rn běr zhotovitele a uzav ení smlouvy o dílo na ,,Pilotní program
Moravskoslezského kraje pod-pora v uky AJ zapojením rodil' ch mluvčích '' v budově St ední školy na ulici
Ka pitá na Jasioka 635/50, Havíov-Prost ed n í Suchá

místo plnění: Budova objektu Stedníškoly na ulici Kapitána Jasioka 635/50,

735 64 Havíov-Prost ední Suchá

termín plnění: 1.9 2019 do 30. 6. zo2o

a to 5 hodin t'dně max. 150 hodin

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

oprávnění k podp.isu včetně jeho. zpr3sobu bude doloženo p íslušn' m oprávr1ěním' (nap . vypis
z obchodního rejst íku' pln-á moc). Udaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od daj uveden' ch
v jiné části nabídky uchazeče. V p ípadě rozpor je pak vždy rozhodující písemn' návrh smlouvy.

2. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejv še p ípustná a konečná, uvedena Ý 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 této cenové nabídky.

3. Místo plněníz Stední škola, HavÍ ov-Prostední Suchá, p íspěvková organt2ace, na ulici Kapitána Jasioka
50, 735 64 Havíov-Prostední Suchá

4. Doba plněníz od 15.5 2019 do 31. 5. 2019

5. Uchazeč p edloží ve své nabídce Harmonogram a cenu hodin.

6. Zadavatel nep ipouští variantní ešení.



III. Požadované dokladv:

1. Předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího.se předmětu této veřejné

zakázky (např.'živnostenský list) a prosté kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku fie_li do tohoto

rejstříku uctrazeč zapsán). 
-trlevztahuje-li 

se oprávnění k podnikání na celý rozsah nabídky, musí prokázat

oprávnění k podnikání i subdodavatelé'

IV. Pokynv pro nakládání s nabídkou:

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím,

na ad res u : Středn í š kola, Havířov- Prostředn í Such á,

KapÍtá na Jasioka 635/50

735 64 Havířov-Prostřední Suchá

. nebo osobně na podatetnu škoty

nejpozději však 31.5.2o19 v 12:oo hodin. (lhůta pro podání nabídek)

V.Prohlídka místa olnění na zhotovení

Prohlídka místa ptnění bude umožněno v termínuod 15.5 2019do 31. 5. 2019dle dohody na tel. čísle

733574874 od 7,00-14,00 hod


