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Vec: Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky 

1 Žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky na vybrané cukrárenské výrobky uvedené v 
prílohe 
 

2 Termín predloženia cenovej ponuky: - 16.11.2015, 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 – 1500,-€ 

 
4 Obsah ponuky : cenová ponuka tovarov, ktorá bude zahŕňať aj dodávku tovaru do 

prevádzky n.o. na Záhradníckej ulici 2, Fiľakovo. Ponuku vypracujte bez DPH, vrátane DPH 
a prípadných zliav. V ponuke uveďte ceny/kus na jednotlivé druhy výrobkov, gramáž, 
v ktorej sú dodávané. 
 

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

6 Vyhodnotenie ponúk: - 20.11.2015 na adrese verejného obstarávateľa 
 

7 Kritériá na hodnotenie: -  cena za tovar vrátane jeho dodania do miesta prevádzky, 
garancia ceny počas celej doby dodávania tovaru, uplatňovanie zliav a bonusov.  

 
8 Lehota na obstaranie tovaru: - počas roka 2016 

 
9 Platobné podmienky: na základe celoročnej objednávky a čiastkových faktúr 

vystavených po každom dodaní tovaru.  
 
 
 
 
                                                                                                Ing. Mária Veliká 
                                                                                                     riaditeľka n.o. 
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Cukrárenské výrobky hmotnosť

Čokoládová roláda 0,50 g
Banánová roláda 0,50 g
Orechová roláda 0,50 g
Kokosová roláda 0,50 g
Kokosová guľka 0,50 g
Bratislavský rez 0,30 g
Obyčajný krémeš 0,50 g
Francúzsky krémeš 0,80 g
Ovocná kocka 0,50 g
Broskyňová kocka 0,50 g
Kávové zrno 0,40 g
Špic čokoládový 0,40 g
Punčový rez 0,50 g
Mandarínka želé 0,50 g
Jahoda želé 0,50 g
Medový krémeš 0,50 g
Nanukový rez 0,40 g
Laskonky 0,50 g


