
Príloha Č' 4 smernice Č' 002l2018loDDFlVo - odPorúčaná štrukíúra výzvy napredkladanie ponúk pre zákazky sHízkou hodnotou

pre zákaznu, 
",,nYiÍJ3,"ti f,{!.*:'íga§: r,.?_:,:t 343t2o1 5 z z overejnom obstarávaní a o 

"un9 
a doplneninĚktoňi.r, .at"ř"řv-rnení neskoršíchpredpisov (d'alej len ,,zv"CI':1' 

-slrYt rvY v

1- ldentifikácia verejného obstarávateťa.
Názov:
Sídlo: Stredná odborná škola drevárska
tčo: Lučenecká cesta 21g3l17-, g6Ó'řjl Zvolen
Zastúpený: 

Ď1:}:Í,[l Laššák, ríaditel, školykontaktnáosoba: xřostaxovi-exonómka
l,. U. 04515242172

2. Názov predmetu zákazky.
Výmena r adiátorcvých ventilov3. Druh zákazky. J --- l vl.ýl

zmluva o dielo4, Miesto dodania predmetu zákazky.
Stredná odborná škola oruuáÁi" Lúčenecká cesta 2193 t17 Zvoten5. Termín dodania pr"J*řuliXazry.
Od dňa nadobudňutia r;einnosiizmtuvy do 15, 10.2O2O6. Predpokladaná hodn.iá,ái}tv.

11611,-€ bez DPH

: ^"r#.,:ii:T': ;l"rffi "erej 
ným o bsta rávateťom a zá ujemca m i/uc hád začmi.8. Mena a ceny uvádzáné v ponuke.

Ponuku cien uvádza;tá v u;r;;" centoch bez DPH aj s DPH
9. Stručný opis zákazky

Výmena radiátorových ventiloví0. Rozdelenie záka.rv ň" i"Šii.""
Zákazka bude_realizbu.na ;.Jnou dodávkou11, Podmienky účasti, oo*iaji l'áiYr9lty na preukázanie ich splnenia.
fr:l:nl;;]nil'"zno'i inon] áže vprí§ade usruioenenia montbze v septemori mimo12' Podrobný oPis Predmetu zákazky.a doklady a dokumenty na preukázanie splneniapožiadavier verelnen" .b;árá"alera na préor"La kazky.Príloha č. 1 Opis ŽaXazXy
Príloha č. 2 návrh Kúpnejzmluvv

13. Kritérium na vytrooiótÉ"iá'ň"iUn
Najnižšia cena pri.doOrZani pJOmienot zákazky14. Obchodné podmienky. 'i řvvllll
Kúpna zmluva

15. Obsah ponuky.
cena zákazkv

16. Spósob predtoženia ponuky.
.rr. |3i|'Ů ť:'rfffn""ll*Ítškoly s označením ,,ventily _ neotvárat,,,

Do 14,8.2O2O 13:00h
18' Lehota a sRÓsob oznámenia o uý_"|",d|,lpostupu za_dávania zákazkyuchádzačom.Výsledok bude ozná.Te!ý 

"-rrllo,í', 
a telefonick y 14.8.2020od 13:30h1 9. Dalšie (doptňujúc"t iňrórrj"j"]"



Príloha č. 4 smernice ó, oo2tzol8to)DFlvo - odporúčaná štruktúra výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

20. Prílohy výzvy na predkladanie ponúk
č.1 - opis zákazky
č.2 - návrh Zmluvy o dielo

vo zvolene
Dňa: 07.08.202Q
Vypracovala: Krošláková - ekonómka §tledná odborná §i,:]], .iievilr§ka

Lučenecká cesta i,i $31]7
ZVoLEN

/utrLt
lng. Íavel Laššák

riaditel'školy
Za vyzývatel'a,,


