
Príloha č. 4 smernice č, 01 3i20'l 8/ODDFVO - Odporúčaná štruktúra výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

Yýzva na predkladanie ponúk
pre zákazky s nízkou hodnotou podl'a ustanovenia § 1 17 zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov v znení neskorších predpisov

í. ldentifikácia verejného obstarávateía.
Názov: stredná odborná škola drevárska
Sídlo: Lučenecká cesta 2193117 ,960 01 Zvolen
lčo: 37956469
Zastúpený: lng. Pavel Laššák, riaditel'školy
Kontaktná osoba: (Mária Mikulčíková - vedúca školskejjedálne, Krošláková - ekonómka)
t.č. 04515242112 Q45l5242172

2. Názov predmetu zákazky.
Nákup pekárenských výrobkov

3. Druh zákazky.
Rámcová dohoda na nákup potravín

4. Miesto dodania predmetu zákazky.
Stredná odborná škola drevárska - školská jedáleň

5. Termín dodania predmetu zákazky.
Od 1 0. 1.2020do 09.1 .2021

6. Predpokladaná hodnota zákazky.
11903,-€ bez DPH

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

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke.
Ponuku cien uvádzajte v eurách a centoch s DPH prijednotlivých položkách, ktoré sú v prílohe č. 1
a výslednú sumu zákazky uved'te bez DPH aj s DPH

9. Stručný opis predmetuzákazky.
Pekárenské výrobky

10. Rozdelenie zákazky na časti.
Tovar požadujeme dodávat' na základe objednávok zaslaných emailom alebo nahlásených telefonicky
a to do 14h od prijatia objednávky vedúcou šj.

11. Podmienky účasti- doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia.
12. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia požiadaviek

verejného obstarávateťa na predmet zákazky.
Príloha č. 1

í3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.
Najnižšia cena pri dodržaní požadovanej kvality a špecifikácie

14. Obchodné podmienky.
Rámcová dohoda na dobu 12 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu zákazky, podl'a toho
ktorá skutočnost' nastane skór

't5. Obsah ponuky.
Cena pekárenských výrobkov pri dodržaní najvyššej kvality

16. Spósob predloženia ponuky.
emailom

17. Lehota na predkladanie ponúk.
Do 09.01 ,202010:00h

18. Lehota a spósob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom.
!Ýsledok bude oznámený e-mailom a telefonicky 09.01 .2020 od 1 1:00h

19. Dalšie (doplňujúce) informácie.

20. Prílohy.
č.1 - tabul'ka s položkami a ich špecifikáciou - predmet dohody
č.2 - návrh rámcovej dohody
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vo zvolene
Dňa: 02 .01.2020
Vypracovala: Krošláková - ekonómka

,ttrgdnÉ odburnó ňhulg dtsvárska
--: 

t;l:l,:i,,: :::,;,i,. frřsta 2193117

Za vyzývatel'a,.

/ t '.i ;,':_1,v]

klůfu -'i:uo

lng. Pavel Laššák
riaditel'školy


