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Vec: Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky
1

Žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky na druhy tovarov /základný tovar/ uvedené
v prílohe - r. 2022

2 Termín predloženia cenovej ponuky: - 30.11.2021, 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 - 31 000,-€

4 Obsah ponuky : cenové rozpätie pri uvedených skupinách tovarov(najlacnejšie najdrahšie) tak, aby mohol odberateľ vybrať druh tovaru v závislosti od finančných možností,
zdravotných obmedzení klientov, kalorických a výživových požiadaviek zdravej výživy.
Cenové ponuky 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 Ikg., 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 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: -01.12.2021 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.
8 Lehota na obstaranie tovaru: - počas roka 2022

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

Ing. Mária Veliká
riaditeľka n.o.

Príloha Ix

Základný tovar - skupiny tovarov 2022

- mlieko, mliečne výrobky
- syry_________________________________
- jogurty, mliečne dezerty__________________
- cukrovinky, sladkosti____________________
- kávy, čaje, inst. teplé nápoje______________
- koreniny, pochutiny_____________________
- kakao, pudingy_________________________
- posypy /orechový, makový/_______________
- bujóny, sypké ochucovadlá, polievky, omáčky
- konzervovaný tovar_____________________
- kompóty______________________________
- sterilizovaná zelenina, šaláty, kapusta kvasená
- džemy, kojenecké výživy_________________
- med_________________________________
- cestoviny_____________________________
- ryža_________________________________
- olej__________________________________
- strukoviny suché_______________________
- cukor________________________________
- múka, krupica_________________________
- minerálne vody, nápoje, džúsy, sirupy______
- majonézové šaláty______________________
- rastlinné tuky__________________________
- sójové výrobky_________________________
- ryby v konzerve________________________
- chladené omáčky /majonézy/______________
- maslo, nátierky_________________________
- tvaroh, droždie_________________________
- pochutiny_____________________________
- kečup, horčica plnotučná_________________
- hrubý tovar____________________________
- DIA tovar_____________________________
- sušené ovocie__________________________
- vajcia slepačie

