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Yýzva na predkladanie ponúk
Pre zákazkY s nízkou _hodnotou podl'a ustanovenia § 1 1i zákona é,343t2o15 Z. z. overejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoňich zákonov v znení neskorších

predpisov (d'alej len ,,ZVO'') .

1. ldentifikácia verejného obstarávatel'a.
Názov.
Sídlo:
tčo:

stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 2'193l17,960 O1 Zvolen
37956469

Zastúpený: lng. Pavel Laššák, riaditel'školy
kontaktná osoba: kroštáková - ekonómkat.č. 04515242172

2. Názov predmetu zákazky.
Výmena dverí telocviČni Školy školy, prechodových dverí do školskejjedálne
a ambulancie zubnej lekárky podl'a nákresu3. Druh zákazky.
zmluva o dielo

4. Miesto dodania predmetu zákazky.
Stredná odborná Škola drevárska - škola, školský internát a školská jedáleň5. Termín dodania predmetu zákazky.
Od 1.4.2020 do 15.5.2020

6. Predpokladaná hodnota zákazky.
9160,-€ bez DPH

7. Komunikácia medzi verejným obstarávateťom a záujemcami/uchádzačmi.
e-mailom a poštou

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke.
Ponuku cien uvádzajte v eurách a centoch s DPH prijednotlivých položkách, ktoré súv Prílohe Č, 1 . ZmluvY o dielo a výslednú sumu zákazky uvedťe néz oprr aj s DpH9. Stručný opis predmetu zákazky.

DemontáŽ PÓvodných dverí a ich odvoz a likvidácia, osadenie nových dverí a murárskepráce
10. Rozdelenie zákazky na časti.

Zákazka bude realizovaná ako jeden celok
11. podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia.

Í2, Podrobný oPis Predmetu zákazky a doktady a dokumenty na preukázanie spIneniapožiadaviek verejného obstarávatel'a na pródmet zákazký.
|r|to_tt9 Zmluvy o dielo č. .l krycí list rozpočtu zákazky

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.
Najnižšia cena prí dodržaní požadovanej kvality, termínu realizácie

14. Obchodné podmienky.
Zmluva o dielo financovan á z rozpočtu školy

í5. Obsah ponuky.
Cena materiálov a prác súvisiacich s vykonaním diela

16. Spósob predloženia ponuky.
Poštou na adresu školy s označením ,,Dvere * neotvárat'''

17. Lehota na predkladanie ponúk.
Do27.3.2a20 10:00h

18. Lehota a sPÓsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom,
Yý:Lqoq\ bude oznámený e-mailom a telefonicky'27.3.2020 od 10:00h

19. Dalšie (doplňujúce) informácie.
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Je Potrebné VYkonat'obhliadku priestorov pred výpočtom cenovej ponuky, o čom bude
vykonaný zápis. Príloha č.1 Zápisnica z obhliadky

20. Prílohy výzvy na predkladanie ponúk
č.1 - Zápisnica zobhliadky
č.2 - návrh zmluvy o dielo

vo zvolene
Dňa,,25.3.2020
VYPracovala: Krošláková - ekonómka -Tx*"11?,fš#ťitfiíiť,

Za vyzývatel'a. lng. ravet LaSsaKt
riaditel'školy


