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Yýzva na predkladanie ponút
pre zákazky s nízkou-hodnotou poóťa ustanovenia § 1 17 zákona Č.34312015 Z. z, o

u"i"lňÓrn onstaravaní a o ,T.il"r,:#ru[Ť§,,:,':l1[9i zákonov v znení neskorších

1. ldentifikácia verejného obstarávateťa,
Názov: stredná odborná škola drevárska
Sídlo: Lučenecká cesta 21 93117 ,960 01 Zvolen

lčo: 37956469
Zastúpený: lng, Pavel Laššák, riaditel'školy
kontaktná osoba: krošláková - ekonómka
t.č. 04515242172

2. Názov predmetu zákazky.
Zabez§eěenie stravovaniá zamestnancov prostredníctvom stravných Poukazov na rok

2020 -2021
3. Druh zákazky.

Rámcová dohoda
4. Miesto dodania predmetu zákazky.

Stredná odborná škola drevárska Lučenecká cesta 2193l17 Zvolen

5. Termín dodania predmetu zákazky.
Od uzatvorenia Rámcovej dohody po dobu 12 mesiacov

6. Predpokladaná hodnota zákazky.
22980,-€ s DPH

7. Komunikácia medzi verejným obstarávateíom a záujemcami/uchádzaČmi,
e-mailom a poštou

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke.
Ponuku cien uvádzajte v eurách a centoch s DPH

9. Struěný opis zákazky
Nákup itrávnycn pouŘazov v množstve cca 6000ks počas trvania zmluvy v nominálnej

hodnote 3,83€ za 1kus stravného poukazu
10. RozdeIenie zákazky na časti.

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

Cenová ponuka
12. podrobňý opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia

požiadaviek verej né ho o bstarávateťa na p redmet záRazky,
Príloha č. 1 návrh Rámcovej dohody

í3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.
Najnižšia cena pri dodžaní podmienok zákazky

14. Obchodné podmienky.
Rámcová dohoda

í5. Obsah ponuky.
cena zákazky ktorá je súěinom množstva stravných poukazov a nominálnej hodnotY

stravného poukazu á výškou provízie vrátane všetkých p_ogl{k9v súvisiacich s dodaním

stravných poukazov a ĎpH akle dodávatel'platiteťom DPH. Takto vypoČÍtaná cena bude

zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
16. Spósob predloženia ponuky.

PbStou ná adresu školy s označením ,,Stravné poukazy - neotvárať"

17. Lehota na predkladanie ponúk.
Do 23,10,202010:00h

18. Lehota a spósob oznámenia o výstedku postupu zadávania zákazky uchádzaČom.
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Výsledok bude oznámený e_mailom a telefonicky 23,1 0.2O2O od 11:00h a zverejnený na

webovej stránke www.sosdrev.sk
19. ĎaĚie (doplňujúce) informácie.

20. Prílohy výzvy na predkladanie ponúk

č.1 - návrh Rámcovej dohody

vo zvolene
Dňa: 19.10,2020
Vypracovala: Krošláková - ekonómka

Zavyzývatel'a: lng. Pavel Laššák
riaditet školy

stí.dná odborná ltola drcvólgka

Luěenecká cesta 2193/17
zVoLEN
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