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V Ý Z V A 

na predkladanie ponúk 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

1. Názov verejného obstarávateľa :  „NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 

        Železničiarska 52 

        949 01  Nitra 

Tel. č.        +4216522016  

Kontaktná osoba :       Mariana Lőrinczová – za obsah výzvy 

        Elena Bollová – za tovar 

E- mail        nitrava.vo@zssnitrava.sk 

 

2. Názov zákazky 

,,potraviny“  
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky 

44 152,20 EUR bez DPH 

 

4. Opis predmetu zákazky 

 

4.1 Predmetom zákazky je nákup a dodávka potravín pre  dennú potrebu prevádzky stravovania 
,,NITRAVA“, ZSS Nitra. 

 

4.2 Uchádzač je povinný dodávať výrobky najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou.  

 

4.3 Predpokladané množstvá tovaru sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej spotreby  

verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody 

podľa aktuálnych potrieb. 

 

4.4  Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj taký tovar, ktorý nie je 

uvedený v Prílohe č.1 k tejto výzve alebo iný druh tovaru na základe zmenených požiadaviek na 

výživové a nutričné hodnoty stravy alebo v prípade potreby v súlade s §18 ods. 1 písm. b) zákona o 

verejnom obstarávaní. 

 

4.5 Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané 

a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej 

dohody. 

 

4.6 Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude vykonávať kontrolu 

preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa požadované 

parametre napr. overením, aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti. V 

prípade ak uchádzač poruší zásadu kvality dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a 

bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy.   
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5. Druh zákazky: Tovar 

 

6. Kód CPV: 15000000-8 

 

 

P
o

r.
 č

. 

Názov tovaru                        bal. 
Merná 

jednotka 

Predpokladané 

množstvo za 

rok 

Cena v EUR 

Cena za 

MJ 
Cena spolu DPH Sumár 

1. 

Cestoviny do polievky 

500g zloženie semolínová 

múka tvrdená 

500g ks 

250 0,40       

2. 

Cestoviny široké rezance 

500g, zloženie semolínová 

múka tvrdená 

500g ks 

250 0,40       

3. 

Cestoviny niťovky  500g, 

zloženie semolínová múka 

tvrdená 

500g ks 

100 0,40       

4. 

Cestoviny fliačky 500g, 

zloženie semolínová múka 

tvrdená 

500g ks 

250 0,40       

5. 

Cestoviny tarhoňa 500g, 

zloženie semolínová múka 

tvrdená 

500g ks 

250 0,40       

6. 

Cestoviny slovenská ryža 

500g,zloženie semolínová 

múka tvrdená 

500g ks 

250 0,40       

7. 

Cestoviny špagety  500g, 

zloženie semolínová múka 

tvrdená 

500g ks 

250 0,40       

8. 

Cestoviny kolienka 500g, 

zloženie semolínová múka 

tvrdená 

500g ks 

250 0,40       

9. 

Cestoviny vretená  500g, 

zloženie semolínová múka 

tvrdená 

500g ks 

50 0,40       

10. 

Cestoviny široké rezance 

5kg, zloženie semolínová 

múka tvrdená 

5 kg 

600 2,50       

11. vývar slepačí 4kg kg 200 2,65       

12. Vývar zeleninový  4kg kg 200 2,65       

13. orechy mleté   kg 50 8,00       
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14. bobkový list 10g ks 100 0,16       

15. mleté čierne korenie  20g ks 20 0,25       

16. paprika červená mletá  40g ks 20 0,25       

17. čierne korenie celé 20g ks 100 0,25       

18. korenie nové celé  20g ks 100 0,25       

19. majoránka 5g ks 20 0,09       

20. rasca celá 20g ks 20 0,14       

21. rasca drvená 20g ks 20 0,14       

22. oregano 8g ks 50 0,25       

23. čaj ovocný 40g ks 1 000 0,34       

24. čaj pigi 40g ks 1 000 0,40       

25. citrovit  80g ks 1000 0,24       

26. čokoláda 50g ks 600 0,35       

27. čokoláda  100g ks 100 0,50       

28. čokoláda DIA 50g ks 200 0,70       

29. čokoláda DIA 100g ks 100 1,00       

30. cukor kryštálový   kg 4 500 0,40       

31. cukor práškový   kg 400 0,50       

32. cukor vanilkový 20g ks 1 500 0,04       

33. cukor škoricový 20g ks 200 0,04       

34. detská krupica 500g ks 350 0,33       

35. detské piškóty 120g ks 20 0,30       

36. droždie sušené 10g ks 10 0,22       

37. keks DIA  50g ks 1 200 0,35       

38. jačmenné krúpy   kg 130 0,94       

39. kakao 100g ks 200 0,40       

40. keks rôzne druhy 50g ks 4 000 0,40       

41. keks rôzne druhy 100g ks 300 0,60       

42. perník ovocný 60g ks 200 0,30       

43. kypriaci prášok 20g ks 60 0,04       

44. Syrové knedlíky 2kg 2 kg kg 40 12,50       

45. melta 500g ks 100 0,70       

46. nutela 18g ks 1 000 0,18       

47. múka hladká   kg 2 000 0,30       

48. 
múka výberová - 

polohrubá 
  kg 

2 000 0,30       

49. múka hrubá   kg 1 500 0,30       

50. ovsené vločky 250g ks 200 0,33       

51. polievkové korenie 1 000g ks 150 1,90       

52. puding vanilkový 40g ks 800 0,12       

53. solamyl 200g ks 60 0,50       
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54. ryža 1.trieda kvality   kg 500 0,70       

55. škorica mletá 20g ks 200 0,15       

56. soľ   kg 800 0,20       

57. umelé sladidlo práškové 100g ks 30 1,50       

58. vianočné oblátky   bal. 200 0,30       

59. korenie kari 20g ks 30 0,20       

60. 
bujón s príchuťou 

pečeného kuraťa 
1 300g ks 

10 17,00       

61. vegeta 5000g 5 000g ks 50 16,50       

62. 
paprika mletá červená 

600g (100%paprika) 
600g ks 

100 11,00       

63. 
rasca drvená 600g 

100%rasca 
600g ks 

30 7,50       

64. 
majoránka 600g 100% 

majorán 
600g ks 

30 10,50       

65. 
mleté čierne korenie 600g  

100%korenie 
600g ks 

40 9,50       

66. 
Keks sušený maslový 

100g 
100 ks 

500 0,55       

67. keks plnený čokoládový  100g ks 600 0,55       

68. 
zemiaková kaša s mliekom 

5kg 
5kg ks 

250 32,50       

69. Bulgur pšeničný 5kg 5kg kg 300 2,15       

70. 
čaj bylinkový porciovaný 

40g 
40g ks 

1200 0,40       

71. Grilovacie korenie  20g ks 100 0,20       

72. Ryža 5kg 5kg ks 500 3,50       

73. Nutela 12kg 12kg ks 
4 38,00       

74. Zlaté polievkové guličky 4x0,5kg ks 50 12,00       

75. mak mletý 250g kg 
80 3,50       

75. 

nešpecifikovaný tovar v 

rámci rozšírenia 

sortimentu bez DPH 

(uvedenú položku je 

potrebné prirátať 

k celkovej zmluvnej cene)       

  

15000,00     

  Predpokladaná hodnota 

zákazky celkom: 
x x x x      
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7. Cena 

 

7.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.   

o cenách v znení neskorších predpisov v tvare jednotková cena bez DPH, DPH a cena spolu 

s DPH.  

 

7.2 Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie 

meniť počas doby dodania predmetu zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe 

písomnej dohody oboch zmluvných strán. 

 

7.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie:  

-  navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,  

-  výška a sadzba DPH,  

-  navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na danú skutočnosť upozorní označením „Nie som platcom 

DPH“ a uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 

Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.  

7.4 Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu je 

potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 

12.03.2020 o 12,00 hod. 

 

9. Miesto a spôsob predloženia ponúk 

„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Železničiarska 52, 949 01  Nitra. 

Ponuka sa požaduje v písomnej forme, pre zabezpečenie trvalého zachytenia jej obsahu. 

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať 

nasledovné údaje:  

9.1 adresu obstarávateľskej organizácie, 

9.2 adresu uchádzača, 

9.3 označenie ,,verejné obstarávanie – neotvárať – “potraviny“ 

Otváranie obálok sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. 

 

10. Obsah ponuky 

Potvrdenia, doklady a iné dokumenty požadované vo výzve musia byť predložené ako 

prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.    

10.1 doklad o oprávnení podnikať alebo kópiu potvrdenia o zapísaní do zoznamu        

hospodárskych subjektov, 

10.2 návrh zmluvy v troch vyhotoveniach, v ktorom uchádzač zohľadní - obchodné 

podmienky dodania predmetu zákazky, Opis predmetu zákazky a Spôsob určenia ceny, 

10.3 návrh zmluvy musí byť opatrený dátumom, opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym 

zástupcom uchádzača. 
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11. Kritériá a spôsob vyhodnotenia kritérií 

11.1 Cena za dodanie predmetu zákazky. 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou  navrhovanou cenou za 

dodanie predmetu zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za 

dodanie predmetu zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny 

za dodanie predmetu zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za dodanie predmetu zákazky 

príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené 

kritérium. 

11.2 Víťazom sa stane uchádzač, ktorý získa najväčší počet bodov. 

 

S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva v lehote viazanosti ponúk najneskôr do 

31.03.2020. 

 

 

 

 

V Nitre, dňa: 26. 02. 2020 

Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby : Mariana Lőrinczová 

mailto:nitrava@zssnitrava.sk
http://www.zssnitrava.sk/?utm_source=azet.sk&utm_medium=profil&utm_campaign=azet-katalog

