
Detský domov 
Dlhá 179, 949 01 Nitra 

V Nitre, dňa 20.10.2014           

 

 

Detský domov v Nitre ako verejný obstarávateľ v  zmysle §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:  Detský domov  

Adresa:  Dlhá 179,  949 01 Nitra 

Zastúpený:        Ing. Viera Podhorová, riaditeľka 
IČO:  35628391 

Kontaktná osoba:  Ing. Viera Bafrncová  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

Číslo účtu: 7000422491/8180 

IBAN:   SK69 8180 0000 0070 0042 2491 

Telefón:  037/6531605, 0903 203 709 Elektronická pošta:  ded.nitra@mail.t-com.sk 

2. Druh zákazky: Zákazka na dodávku tovaru podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní 

3. Názov zákazky: „Dodávka potravín“ 
4. Opis predmetu zákazky: Zabezpečenie dodávky trvanlivých potravín, mlieka a mliečnych 

výrobkov do stravovacej prevádzky Detského domova Nitra  podľa bližšej špecifikácie uvedenej 

v prílohe č.1. výzvy 

Určenie CPV: 15000000-8 15130000-8 15320000-4 15331130-7 15400000-2 

  15610000-7 15500000-3 15511000-3 15530000-2 15551300-8 

5.   Miesto dodania predmetu zákazky: Detský domov, Dlhá 179, 949 01 Nitra 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. 

7. Možnosť predloženia variantných riešení: 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

8.   Typ zmluvy: Kúpna zmluva  

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania dodávky: 12 mesiacov od účinnosti zmluvy  

10.   Predpokladaná hodnota zákazky: 15 500,- bez DPH 

11.   Cena a spôsob určenia ceny:  

- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 

- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo, jednotková cena 

bez DPH, jednotková cena s DPH, celková cena bez DPH, celková cena s DPH 
Obstarávateľ bude cenu uvedenú v cenovej ponuke uchádzača považovať za konečnú počas trvania platnosti 

zmluvy. Obstarávateľ nebude akceptovať žiadne dodatky a doplnky k navrhnutej cene. 

12.  Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

- cenovú ponuku  podľa bodu 9. výzvy  
- zoznam spoločností, s ktorými má/mal uchádzač uzavreté zmluvy na dodanie tovaru rovnakého 

alebo obdobného charakteru za posledné 2 roky  

13.  Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk: do 30.10.2014 

Spôsob predloženia ponuky:  e-mailom na adresu ded.nitra@mail.t-com.sk alebo poštou na adresu 

uvedenú v bode 1.  

14. Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena 

bez DPH za celý predmet obstarávania.  
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15. Ostatné: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 

dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre 

predmet zákazky alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve. 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. 

Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia 

ponúk. 

            

 

 

 

Osoba zodpovedná za verjné obstarávanie: Ing. Viera Bafrncová ....................................... 

 

 

 

 

                   ..................................................... 

                                                               Ing. Viera Podhorová 
                                    riaditeľka   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


