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 490/2018 Mgr. Rusnáková/047-4379099 07.11.2018    

   

Vec: Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky 

1 Žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky na druhy tovarov /základný tovar/ uvedené 
v prílohe 

 
2 Termín predloženia cenovej ponuky: - 26.11.2018, ponuku zasielajte e-mailom na 

adresu maria.velika@nezabudka-fi.sk alebo poštou na adresu Nezábudka, n.o.,   
Záhradnícka 2,  986 01 Fiľakovo. Zásielku označte „VO – potraviny neotvárať“. 
 

3 Predpokladaná hodnota zákazky – 30 000,-€ 
 

4 Obsah ponuky : cenové ponuky tovarov, ktorá bude zahŕňať aj dodávku tovaru do 
prevádzky n.o. Záhradníckej ulici 2, Fiľakovo. Ponuku vypracujte bez DPH, vrátane DPH 
a prípadných zliav. V ponuke rozpíšte jednotlivé druhy výrobkov, gramáž, v ktorej sú 
dodávané a ich prepočítané ceny na 1kg., 1 liter, 1 kus, 1 balenie, resp. na 100 gramov. 
Organizácia nie je platcom DPH. 
 

5 Podmienky účasti záujemcu: - predloženie cenovej ponuky, ktorá spĺňa naše 
požiadavky, kópia rozhodnutia RÚVZ o povolení na distribúciu tovaru. Ponuku môžeme 
vylúčiť v prípade nedodržania podmienok, alebo ak uchádzač v ponuke kladie podmienky, 
ktoré sú pre verejné obstarávanie neprijateľné.   
 

6 Vyhodnotenie ponúk: - 29.11.2018  na adrese verejného obstarávateľa 
 

7 Kritéria na hodnotenie: -  cena za tovar vrátane jeho dodania do miesta prevádzky. 
V ponuke uviesť, či sú dodávané druhy tovarov z domácej produkcie, ak nie uviesť % 
domácich.  Garancia ceny dodávaného tovaru  počas zmluvného obdobia, resp. návrh na 
zmenu ceny predložiť odberateľovi 2 mesiace pred predpokladanou úpravou ceny 
s doložením relevantných podkladov (zvýšenie ceny od prvotných dodávateľov, zmeny DPH, 
iné opatrenia...). V prípade úspešnosti doložiť návrh dodávateľsko odberateľskej zmluvy na 
pripomienkovanie. Do cenovej ponuky zahrňte len druhy tovarov uvedené v prílohe, 
v prípade predloženia cenníkov obsahujúcich všetky Vami dodávané druhy tovarov, bude 
ponuka vylúčená zo súťaže. 
 

8 Lehota na obstaranie tovaru: - počas roka 2019 
 

9 Platobné podmienky: na základe Zmluvy a čiastkových faktúr vystavených po každom 
dodaní tovaru.  

 
                                                                                                Ing. Mária Veliká 
                                                                                                    riaditeľka n.o. 
Príloha 1x 



 -čokolády 100 gr., 50 gr.

 - fazuľové sturky 4l

Mliečné výrobky
 -mlieko 1,5 %

 -jogurt ovocný 125 ml /zvolenský/

-chlad.omáčky,majonézy,dressing
 -nátierky 100 gr

 - tvaroh 250 gr., 5 kg

 - kyslá smotana 250 ml
 - smotana na varenie 1l 35%

Základný tovar

 - hrášok s mrkvou 700 ml
 - paprika červená rezy 700 ml
 - lečo 4l

-džemy,koj.výživa /mini dia džem 20 
g,porc.džem 20 g, 4 kg balenie/

Sladkosti

 - acidko 200 ml
 - zakysánka 200 ml

 - bujóny 1kg

Koreniny
 - korenie 250 gr., 500 gr.
 -sypké ochucovadlá 5 kg

Pečenie

 - orechová posýpka 1kg

 - ocot 8l, 1l

Konzervovaný tovar
 - paštéta hydinová 48 gr., 75 gr.

 - čalamáda 4l

-ryby/sardinky v rast. oleji 125 g/
-kompóty/ 4 l/

 - paštéta májka krém 48 gr., 75 gr.
 - paštéta svačinka 48gr., 75 gr.
 - uhorky 4l

 - kapusta kvasená 1 kg, 5 kg.

 - horčica plnotučná  5 kg

 - kečup jemný  5kg

 - červená repa 4l

Pochutiny

 - hrozienka 250 gr.

Polievky,bujóny,omáčky

 - citrónová šťava 1 l
 - pudingy 1 kg

 - jogurt biely 125 ml
 - pribináčik 80 gr
 - termix 90 gr

 - maslo 250 gr, 100gr.
 - bryndza 125 gr., 3kg

 - syrokrém 150 gr

 - syr eidnamská tehla 45 % 1kg
 - syr v črivku 100 gr.

 - kávy instantné CASO 500 gr., 200 gr.
 - čaje VITTO FRUIT, BLEND 50 gr.

 - kypriaci prášok do pečenia 20 gr.
 - sladidlo - tabl. 70gr., tekuté 1l

 -čokoládové tyčinky 50 gr., 35 gr.

Káva,čaj,inšt.teplé nápoje

 - inst. nápoje /granko, kakao/ 250 gr.

 -oblátky,sušienky,perníky 50 gr

-špagety

-slo.ryža
-tarhoňa

Cestoviny- 5 kg balenie

 - fliačky

 - niťovky

-kolienka
-šir.rezance

-makaróny
-troj.vretená

-rajbanička
-abeceda



Hrubý tovar

Múky

Olej /1 l,5l,10l /
-slnenčnicový

-jemne perlivé /0,50 l,2l

Sirupy 5 l - ovocné

Šaláty

-repkový

Strukoviny

Cukor

Dia 
 - oblátky 32 gr.
 - konzervy

 - treska v majonéze  140 gr.
 - vlašský  140 gr.
 - parížsky 140 gr.

Tuky
 - rastlinné RAMA, VETO  250 g,500 g

Ryža

 - kompóty

Sójové produkty

Minerálky 

 - dlhozrnná 1kg., 5kg.

 - kryštálový 1kg.
 - práškový 1kg
 - vanilkový 500 gr. 1kg
 - škoricový 500gr. 1kg

 - polohrubá 1 kg
 - hladká extra špeciálna 1kg
 - krupica 1kg

 - guľatozrnná 1kg., 5 kg.


