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  Ing. Veliká/047-4379099 06.11.2015 

   

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: - 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 – 26 000,-€ 
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 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 

5 Podmienky účasti záujemcu: - predloženie cenovej ponuky, ktorá spĺňa naše 
požiadavky, kópia rozhodnutia RÚVZ o povolení na distribúciu tovaru, kópia 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 

obstarávateľa, kvalita, pôvod tovaru, garancia ceny počas celej doby dodávania tovaru, 
možnosť uplatňovania zliav a bonusov. 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 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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Základný tovar

Mliečne výrobky
-mlieko,smotany,

-syry,

-jogurty a mliečne dezerty,

-nátierky,maslo,

-droždie,tvaroh,bryndza,

Sladkosti
-oblátky,sušienky,perníky

-čokolády,

-cukríky,

-dezerty,

-čokoládové tyčinky,

Káva ,kávoviny
-caro káva 

Čaje
-čaj vitto štand.50 g

Ins.nápoje
-kakao,granko,

Koreniny Mj
-paprika sladká 500 g

-č.korenie mleté 250 g

-rasca mletá 250 g

250 g

-petrž.vňať 250 g

-bobkový list 100 g

-kor.guľášové 250 g

-kor.grilované kura 250 g

-kor.na ryby 100 g

-kôpor 100 g

Vegeta 5 kg

Prísady
-kypr.prášok do pečiva

-sladidlo náhradné 1 l

-cukor škoricové 500 g

-cukor vanilínový 1 kg

Bujóny
-hovädzí 1 kg

-slepačí 1 kg

-hubový 1 kg

-údený 1 kg

Paštéty
-hydinová 48 g/75 g

-májka 48 g/75 g

-bôčiková 48 g/75 g

-majoránka
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Konzervy
-čalamáda 4 l

-uhorky 4l

-červ.repa 4l

-lečo 4l

-paradajkový pretlak 700 g

hrášok s mrkvou 700 g

Ryby
-sardinky v oleji 100 g

Kompóty
-broskyňový 4 l

-jablkový 4 l

-višňový 4 l

-slivkový 4 l

-ovocný kokteil 4 l

Džem
-jahodový 4 kg

-marhuľový 4 kg

-slivkový 4 kg

-ovocná nátierka 4 kg

Kojenecká výživa 190 g

Horčice
-plnotučná 1 kg/5 kg

-kečup sladký 1 kg/5 kg

Cestoviny
-šir.rezance 5 kg

-vretená 5 kg

-fliačky 5 kg

-špagety 5 kg

-slov.ryža 5 kg

-tarhoňa 5 kg

-kolienka 5 kg

-niťovky 5 kg

Hrubý tovar
-soľ 1 kg

-strúhanka 500 g

-múka hladká extr.špec. 1 kg

-múka polohrubá 1 kg

-cukor kryštálový 1 kg

-cukor múčka 1 kg

-krupica detská 500 g

-ryža guľatozrnná 1 kg/5 kg

-šošovica 500 g/5 kg

-fazuľa biela 500 g/5 kg

-fazuľa farebná 500 g/5 kg

-hrach žltý 500 g/5 kg

Olej
-slnečnicový 1 l/5 l/10 l

-repkový 1 l/5 l/10 l

Sójové produkty
-sój.plátky 90 g

-sój.kocky 90 g
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Minerálky
-oravská perlivá 0,50 l/2 l

-oravská jemne perlivá 0,50 l/ 2 l

-zlatá studňa perlivá 1,50 l/0,50 l

-zlatá studňa jemne perlivá 1,50 l/0,50 l

Nápoje
-džús jablkový 0,20 l

-džús pomarančový 0,20 l


