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

verelnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoný_ch zákonov v znení neskorŠÍch
predpisov (d'alej len,,ZVO") .

1. ldentifikácia verejného obstarávateía.
Názov: stredná odborná škola drevárska

Lučenecká cesta 21 93117 ,960 01 Zvolen
37956469
lng. Pavel Laššák, riaditel'školy

Sídlo:
tčo:
Zastúpený:
kontaktná osoba: krošláková - ekonómka
t.č 04515242172

2. Názov predmetu zákazky.
Výmená deliacej steny a bxien v budove školského internátu

3. Druh zákazky.
Rámcová dohoda

4. Miesto dodania predmetu zákazky.
Stredná odborná škola drevárska - Skolský internát

5, Termín dodania predmetu zákazky.
Od uzatvorenia zmluvy t.j od 01,11.2020 do 15.122020

6. Predpokladaná hodnota zákazky.
17172€ bez DPH

7 . Komunikácia medzi verejným obstarávatetom 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. Zmluúy o dielo a výslednú sumu zákazKy uvedte bez DPH aj s DPH

9. Stručný opis predmetu zákazky.
Demoníáž-póvodných stien a okien , ich odvoz a likvidácia, osadenie nových deliacich

stien a okien a murárske práce
10. Rozdelenie zákazky na časti.

Zákazka bude realizovaná po častiach na základe objednávky
11. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia.

Kalkulácia s popisom prác a materiálov
12. podroony opis predmetu zákazky a dok|ady a dokumenty na preukázanie splnenia

požiadaviek verejného obstarávateťa na predmet zákazky,
Príloha Zmluvy o dielo č. 1 krycílist rozpočtuzákazky

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

14. Obchodné podmienky.
Rámcová dohoda finaňcovan á z rozpočtu školst<ého internátu

15. Obsah ponuky.
Cena materiálóv a prác súvisiacich s vykonaním diela (Krycí list rozPoČtu)

16. Spósob predloženia ponuky.
Poštou na adresu školy s označením ,,okná

í7. Lehota na predkIadanie ponúk,
Do 29.10,2020 12:00h

18. Lehota a spósob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazby uchádzaěom.
Výsledok bŮde oznámený e-mailom a zverejnený na stránke Školy www.sosdrev.sk

29.10.2020 od 13:00h
19. ĎaĚie (doplňujúce) informácie.
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20. Prílohy výzvy na predkladanie ponúk
č,1 - nákres a rozpis materiálov
č.2 - návrh Rámcovej dohody

vo zvolene
Dňa: 26.10,2020
Vypracovala: Krošláková - ekonómka

Za vyzývatel'a: lng. Pavel Laššák
riaditel'školy

strsdná odborná škola drcvlrrka
Lučenecká cesta 2193/17


