Príloha Č, 4 smernice Č,002I2O181ODDF|VO - Odporúčaná štruktúra výzvy na predkladanie ponúk
pre zákazky s nízkou hodnotou

Yýzva na predkladanie ponúk

Pre zákazky s nízkou hodnotou podl'a ustanovenia § 1 1i zákona č.343t2015 Z, z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektolých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len,,ZVO'')
.

1. ldentifikácia verejného obstarávateía.
stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 21 93l17 ,960 01 Zvolen
lčo:
37956469
Zastúpený: lng. Pavel Laššák, riaditel'školy
kontaktná osoba: krošláková - ekonómka
Názov:
Sídlo:

t.č.
04515242172
2. Názov predmetu zákazky.
Nákup rcziva s dopravou a vyložením
3. Druh zákazky.
Kúpna zmluva
4. Miesto dodania predmetu zákazky.
Stredná odborná škola drevárska Lučenecká cesta 21g3t17 Zvolen
5. Termín dodania predmetu zákazky.
od dňa nadobudnutia účinnostizmluvy t.i,21.g.2o20 do 16. 11.2o2o
6. Predpokladaná hodnoá zákazky.
18743,-€ bez DPH
- Komunikácia me_dzi verejným obstarávateťom a záujemcami/uchádzačmi.
e-mailom a poštou
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke.
7

Ponuku cien uvádzajte v eurách a centoch s DPH

9.

Stručný opis zákazky
NákuP reziva 1, triedY, vzduchosuché, porez materiálu je presný, čistý, ostrohranný
bez d'alšieho opracovania, povolená odchýlka aižt<y +-t'o1o. V l'ene jé zanrnutá
ie
doprava k obstarávatel'ovi a vyloženie na miesto uičenia.

10. Rozdelenie zákazky na časti.

Zákazka bude realizovaná jednou dodávkou
podmienky
1í.
účasti,doklady a dokumenty na preukázanie lch splnenia.
Dodžanie podmienok sút'ažeVO.
12, Podrobný oPis Predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia
požiadaviek verej néh o obsta rávateťa na prědme t zákazký .
Príloha ě. 1 Opis zákazky
Príloha č. 2 návrh Kúpnejzmluvy
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.
Najnižšiacena pri dodžanípodmienok zákazky
í4. Obchodné podmienky.
Kúpna zmluva
15. Obsah ponuky.
Cenazákazky
16. Spósob predloženia ponuky.
Poštou na adresu školy s označením,,Rezivo - neotvárat'''
17. Lehota na predkladanie ponúk.
Do 17,9.2020 13:00h
Í8. Lehota a sPÓsob oznámenia o výstedku postupu zadávania zákazky uchádzačom.
Výsledok bude oznámený e-mailom a telefonicky 17 .9,2020 od 13:30h
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19. Ďalšie (doplňujúce) informácie.
Z!." er!2ny v.ýzu.y na predktadanie ponúk
c.l - opls zákazkv
č.2 - návrh Xúpnéjzmluvy

vo zvolene

Dňa: 09,09.2O2O
Vypracovala; Krošláková - ekonómka

Za vyzývatel'a:

lng. Pavel Laššák

tJ
$tredn* oannrňd

-šxota

hrgvórskg

L,učenecká cesta 2193/17

zVoLEN
-3-

