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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
         

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov: FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh 
IČO: 00648180 
Kontaktná osoba vo veciach obchodno-právnych:  
JUDr. Jana Marková, riaditeľka 
Kontaktná osoba vo veciach VO : Ing. Jozef Mlynár , č.t. 0908 965606   
Mesto: Veľký Blh   
PSČ: 980 22  
Ulica: SNP   
Číslo: 419 
Telefón: 047/5696194 
Mob: 0905 436045 
Elektronická pošta: janamarkova@dssvblh.sk ,  

 

2.      Zmluva na dodávky tovarov:  

po t r a v i n á r sk e  t o var y  – mäso a mäsové výrobky         
                    

3.      Opis – komodity tovarov :  
  
         Jedná sa o dodávky potravinových článkov v komoditách, ktoré sú uvedené v prílohe 

číslo 1 na 4. strane tejto výzvy : 
           
  
 
4.      Miesto dodávok tovarov: 
 

FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh  
 
5.      Spoločný slovník obstarávania:   
 
 CPV 151-0, 151-3, 151-8  
 
6.      Rozsah predmetu zákazky:  

 
7.1. Zabezpečenie dodávok tovarov uvedených v bode 3 (príloha č.1), v rozsahu cca 17 000 
EURO bez DPH za obdobie 1 roka.   

 
7. Trvanie zmluvy :  

 
Zahájenie dodávok :  01.02.2014  
Ukončenie dodávok : do 31.01.2015 (bude prevedené nové verejné obstarávanie) 
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8.      Hlavné podmienky dodávok a financovania a platobné podmienky alebo odkaz  

na  dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:  
 
8.1. dodávky sa budú zabezpečovať na základe nahlášok potrieb zo strany objednávateľa, 

najpozdejšie deň vopred pred požadovaným termínom odberu (predpoklad dodávok 
v grafikone 1 x týždenne) 

 
8.2. Pri odovzdaní tovarov vystaví predávajúci dodací list, ktorý preberajúci potvrdí svojím 

podpisom a tento je dokladom k úhrade faktúry.  Dodací list musí obsahovať minimálne tieto 
údaje: 

                - označenie predávajúceho a kupujúceho, resp. príjemcu 
                - dátum expedície tovaru 
                - presný názov dodaného tovaru 
                - množstvo tovaru 
                - druh a počet vratných obalov 
 

8.3. Kúpna cena je splatná po dodaní tovaru na základe faktúry vystavenej predávajúcim 
so splatnosťou 14 dní od doručenia faktúry kupujúcemu.    

   
9.     Podmienky účasti uchádzačov: 
          Písomné predloženie ponuky v uzatvorenej obálke s heslom „DSS Femina Veľký 

Blh-ponuka mäso a mäsové výrobky“ v ktorej je potrebné doložiť :   
9.1.        predloženie dokladu o oprávnení podnikania v predmete obstarávania . 
9.2.        cenovú ponuku na jednotlivé položky tovarov a sumár podľa prílohy č.1 
9.3.        akceptovanie podmienok uvedených v bodoch 8.1.,8.2.,8.3. (v prípade, že tento doklad  

                      nebude súčasťou ponuky, má sa za to, že uchádzač súhlasí s týmito podmienkami a  
                      budú zakomponované do návrhu kúpnej zmluvy.) 

 
 

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:  
- nevyžadujú sa 
 
- vyžadujú sa 

 
 
 
10.     Lehota na predkladanie ponúk:                                                                                                
 

deň: 27.     mesiac:  12.   rok: 2013   hodina: do 12,00 
 

 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
 
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.                                                                                   
 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.                                     

 
11.     Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  - zostupným spôsobom   
 

- CENA            
         -     Rozsah dodržania požadovaného sortimentu                
         -     Dodacie podmienky 
 
12.    Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:                                                                                                           
 

deň:  31.   mesiac:  01.   rok:  2014 
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13.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 13.1. Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v DSS Veľký Blh dňa 30.12.2013 
o 10oo hod  

  
 13.2.V prípade splnenia podmienok verejného obstarávateľa a akceptovania ponukovej ceny 

bude úspešný uchádzač oboznámený s výsledkom súťaže a s termínom predloženia návrhu 
kúpnej zmluvy.   

 13.3. Ostatným uchádzačom obstarávateľ oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodu a 
identifikáciu úspešného uchádzača.            

         13.4. Uchádzači môžu požiadať o konzultácie k predmetu obstarávania, do termínu 
                  21.12.2013 - u riaditeľky - kontakty uvedené v čl. 1, tejto výzvy.     
         13.4.1. Konzultácie je potrebné dohodnúť v pracovných dňoch od 08 oo hod do 15oo hod 
                    – údaje v článku 1, tejto výzvy   
  

          
 
          

Vo Veľkom Blhu,  dňa 02. 12. 2013  

 
                                                                    JUDr.Jana  Marková 

          riaditeľka DSS Veľký Blh  
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ZOZNAM TOVARU 
 

 
Objednávateľ:  FEMINA Domov sociálnych služieb, SNP 419, 980 22 Veľký Blh 

 
Predmet zákazky: Mäso a mäsové výrobky na rok 2014 

   
 

      
Príloha č.1  

p.č. Názov tovaru MJ 
Predpokladané 

množstvo  

Jednotková 
cena bez 

DPH 

Jednotková 
cena 

s DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena 
spolu 
s DPH  

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR)  
1. Bravčová krkovička b.k.š.ú kg 120         

 
2. Bravčový bôčik s kosťou kg 30         

 
3. Bravčové karé b.k.š.ú kg 400          
4. Bravčové karé s k.š.ú kg 200         

 
5. Bravčové kolené údené zadné s k. kg 200          
6. Bravčové plece b.k.š.ú kg 800         

 
7. Bravčové stehno b.k.š.ú kg 800         

 
8. Bravčová pečeň kg 50          
9. Hov. mäso predné b.k. krk kg 250         

 
10. Hov. zadné b.k. kg 300          
11. Hov.roštenka kg 100         

 
  Párkoviny    
12. Párky bratislavské, alebo ekvivalentné kg 30         

 
13. Párky viedenské, al.ekvivaletné kg 50         

 
14. Párky obyčajné kg 10          
15. Párky spišské, alebo ekvivalentné kg 50         

 
16. Párky so syrom kg 20          
17. Špekačky kg 50         

 
  Salámy tepelne neopracované   

 

18. 
Saláma Malokarpatská, alebo 
ekvivalentná 

kg 20 
         

19. Saláma Nitran, alebo ekvivalentná kg 20         
 

20. Saláma Čaba kg 20          
21. Saláma Tokajska kg 20         

 
  Saláma suchá    
22. Saláma Inovecká, alebo ekvivalentná kg 10         

 

23. 
Saláma Strážovská, alebo 
ekvivalentná kg 10          

24. Čingovská saláma kg 10          
25. Vysočina saláma kg 10         

 
26. Čertovica  kg 10          
27. Saláma muránska kg 10         

 
  Saláma mäkká    

28. 
Saláma mäkká Liptovská, alebo 
ekvivalentná kg 30          

29. Saláma mäkká šunková kg 50          
30. Gemerská chudá saláma kg 20         

 
31. Pivarska saláma kg 20          
32. Študenská saláma kg 20          
33. Kemp luncheon meat saláma kg 20         

 
  Ostatné výrobky    
34. Oravská slanina kg 40         

 
35. Údená slanina bez kože kg 30          
36. Sedmohradská slanina kg 40         

 
37. Klobása domáca kg 50         

 
38. Klobása ipeľská kg 50          
39. Tlačenka hydinová vb kg 30         
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40. Tlačenka bravčová údená vb kg 40         
 

41. Bravčová krkovička údená  kg 40          
42. Údené Br. rebierka z boku kg 50          
43. Údené Moravské mäso kg 40         

 
44. Debrecínska pečienka kg 30          
45. Dusená šunka strojová kg 50         

 
46. Šunka sicília kg 30          
47. Pečeňový syr kg 30         

 
48. Jaternice kg 50         

 
49. Grilovacia klobása kg 20          
50. Morčacia šunka kg 10         

 
51. Šunka pizza kg 20          
52. Vepor plnený bok kg 20         

 
53. Pikantná nátierka 100g ks 300          
54. Karpatská pečeňová nátierka ks 200          
55. Šunková pena Maťko 100 g ks 300         

 
56. Holandská saláma kg 20          
57. Pražská šunka kg 20         

 
58. Bratislavská klobása kg 20          
59. Fit lahôdka so zeleninou kg 10         

 

SPOLU x x x x 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


