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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

„Zakúpenie potravín na varenie a pečenie“

1.Identifikačné údaje prijímateľa podľa § 7 Zákona č. 25/2006 Z.z.:

Názov: Centrum Slniečko, n.o.

Sídlo: Farská 9, Nitra 949 01

IČO: 36096555

Štatutárny zástupca: Mgr. Mariana Kováčová

Internetová adresa: www.centrumslniecko.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Simona Kroupová

E-mail: centrumslniecko@centrumslniecko.sk

Telefón: 0917 469 561

2.Názov zákazky

„Nízkoprahové  intervenčné  Centrum  Slniečko-  materiál  na  program  vedenia 

domácnosti II. (potraviny na varenie a pečenie)“

3.Opis predmetu zákazky

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 
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Predmetom  zadania  zákazky  je  zakúpenie  nasledovných  potravín  na  varenie 

a pečenie:

Názov položky Počet kusov

Múka:

-hladká

-hrubá

-polohrubá

15 kg

15 kg

20 kg

Cestoviny (rôzne druhy) 30 ks

Vajcia (1 bal./10 ks) 20 balení

Obyčajné maslo (250 g) 50 ks

Olej (1 liter) 10 litrov

Trvanlivé mlieko (1 liter) 50 litrov

Kuracie prsia (1 bal./500 

g)

25 balení/12,50 kg

Kura 7 ks

Bravčové rezne (1 

bal./500 g)

25 balení/12,50 kg

Bravčové karé s kosťou 

(1 kg)

7 kg

Bravčové karé bez kosti 

(1 kg)

7 kg

Bravčová krkovička (1 

kg)

5 kg

Kryštálový cukor (1 kg) 10 kg

Práškový cukor (1 kg) 5 kg

Vanilkový cukor 50 ks

Škoricový cukor 50 ks

Droždie 30 ks

Ryža (1 kg) 20 kg
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Kečup (500 g) 10 ks

Rajčinový pretlak (140 g) 20 ks

Smotana šľahačková 30 ks

Smotana kyslá 30 ks

Šľahačka v spreji 20 ks

Tvaroh mäkký 25 ks

Kakaový prášok (100 g) 15 ks

Čokoláda na varenie 30 ks

Kypriaci prášok 20 ks

Horčica plnotučná (500 

g)

5 ks

Vegeta (125 g) 30 ks

Čierne mleté korenie (20 

– 30 g)

30 ks

Soľ (1 kg) 10 ks

Ocot (1 liter) 5 litrov

Majonéza (250 g) 20 ks

Tatarská omáčka (250 g) 10 ks

Bujón kurací 20 ks
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Bujón hovädzí 20 ks

Strúhanka (400 g) 20 ks

Lekvár (340 g) 10 ks

Tavený syr 30 ks

Tvrdý syr 20 ks

Cesnak (1 kg) 2 kg

Zemiaky (1 kg) 50 kg

Práškový puding 30 ks

4.Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Základným kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je celková cena zákazky. 

5.Podmienky účasti uchádzačov

- predloženie kópie dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky 

6.Lehota a podmienky predkladania cenových ponúk

Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 14.11.2011.

Ponuku doručiť poštou alebo osobne na adresu: Centrum Slniečko, n.o., 

P.O.Box 17 F,  

Farská 9, 

949 01 Nitra 

Cenové ponuky sa predkladájú v slovenskom jazyku.

Cenová ponuka musí obsahovať jednotkovú cenu, celkovú cenu a všetky ceny musia 

byť uvádzané v € vrátane DPH.

Cenovú  ponuku  je  potrebné  zaslať  poštou  alebo  priniesť  osobne  opečiatkovanú 

v obálke  na  vyššie  uvedenú  adresu.  Obálka  musí  byť  označená  „Neotvárať“ 

a názvom  zákazky  „Nízkoprahové  intervenčné  Centrum  Slniečko-  materiál  na 

program vedenia domácnosti II (potraviny na varenie a pečenie)“.
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26.10.2011, Nitra Mgr. Mariana Kováčová

   štatutárny zástupca
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