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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Dátum 
 371 /2020 Ing. Veliká/047-4379099 10.11.2020 
   
Vec: Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky 

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

tovar/ - r. 2021 
 

2 Termín predloženia cenovej ponuky: - 25.11.2020, 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 – 7 500,- € 
 
4 Obsah ponuky : cenové ponuky tovarov, ktoré budú zahŕňať aj dodávku tovaru do 

prevádzky n.o. na 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. 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, čestné prehlásenie 
o zákaze účasti vo VO. Ponuku môžeme vylúčiť v prípade nedodržania podmienok, alebo ak 
uchádzač v ponuke kladie podmienky, ktoré sú pre verejné obstarávanie neprijateľné.   
  

6 Vyhodnotenie ponúk: - 27.11.2020  na adrese verejného obstarávateľa 
 

7 Kritériá 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 2021 

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

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



MJ = kg

Vajce slepačie/slovenské/

Mrazené výrobky 2021

-kuracie pečienky

Morčacie mäso

-morč.polievková zmes

-morč.prsia porciované

Kačacie mäso

Mrazená zelenina-rôzne druhy

Ryby

Hydina

-kur.stehno gastro kalibrované

-kuracie prsia porciované

-kur.trupy

-kur.žalúdky,pečienky,srdcia

-kur.krídla

-kač.stehno gastro


