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Požiadavka na prieskum trhu 

Identifikačné údaje odoberateľa 

Úradný názov:   Zariadenie pre seniorov Prievidza 

IČO:    00648698 

Sídlo:    J. Okáľa 6, 971 01  Prievidza 

Poštová adresa / kontaktné miesto: 

     Zariadenie pre seniorov – stravovacia prevádzka 

J. Okáľa 6, 971 01  Prievidza 

 V zastúpení: Ing. Eva Vőrőšová 

 Kontaktné osoby: 

  Ing. Eva Vőrőšová, Ing. Dávid Petráš 

 Telefón:    0903/353 285, 0903/353 316 

 E-mail:    kuchyna@zps-prievidza.sk 

  

 

1. Predmet zákazky a typ zmluvy 

1.1 Názov zákazky: „Dodávka mrazenej hydiny“ 

1.2 Druh zákazky: tovar - potraviny 

1.3 Miesto dodania: Zariadenie pre seniorov Prievidza, ul. J. Okáľa 6, Prievidza 

1.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

Požadované množstvo, termín budú dohodnuté v čiastkových objednávkach podľa priebežne 

vznikajúcich potrieb odberateľa. 

2. Opis predmetu zákazky 

2.1 Predmetom zákazky je dodávanie mrazenej hydiny v druhoch a množstvách špecifikovaných 

v bode 2.3 podľa priebežne vznikajúcich potrieb odoberateľa vrátane dopravy a vyloženia do jeho 

skladových priestorov. 

2.2 Požiadavky odoberateľa na dodanie predmetu zákazky: 

- dodávanie predmetných položiek v čerstvom stave, 

- dodávanie čerstvého tovaru spĺňajúceho v okamihu dodania všetky podmienky dodania podľa 

HACCP, 

- doprava a vyloženie tovaru do skladových priestorov odoberateľa zahrnuté v cene, 

- dodávanie objednaného tovaru vždy v stanovenom čase, množstve, stave a kvalite, za 

podmienky dodržania všetkých hygienických zásad a predpisov na prepravu, skladovanie, ako aj 

na samotnú manipuláciu, 

- schopnosť zabezpečiť dodávku do 24 hodín od nahlásenia objednávky, v prípade potreby aj 

v kratšom čase,  

- dodanie objednaného tovaru najmenej 1-krát denne za kalendárny týždeň, v prípade potreby aj 

častejšie, 

- dodávanie aj v minimálnom množstve podľa potreby, 

- dodržanie navrhovaných gramáží jednotlivých výrobkov v tolerancii +/- 10dkg, 

- dodržanie doby minimálnej trvanlivosti v dostatočnej záručnej lehote, 

- súhlas dodávateľa s vykonaním inšpekcie, dodávateľského auditu, umožnenie a následné 

zabezpečenie kontroly dodanej šarže, laboratórne vyšetrenie a vystavenie protokolu o skúške 

v akreditovanom laboratóriu, 

- súhlas dodávateľa s tým, že strpí a na vlastné náklady zabezpečí kontrolu nezávadnosti a že strpí 

neohlásené dodávkové audity, 

- v prípade nedodania objednaného tovaru resp. dodania nesprávneho množstva sa dodávateľ 

zaväzuje vyrovnať finančný rozdiel medzi cenou, ktorá bola vysúťažená a cenou, za ktorú 

odberateľ obstaral tovar v maloobchodnej sieti, 

- dovoz tovaru do 8:00 hod. nasledujúceho dňa. 
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2.3 Druh tovaru a množstvá / Tabuľka na ocenenie predmetu: 

P.č. Názov tovaru m.j. 

Požadované 

množstvo       Cena za ks     Cena  celkom 

      

  

bez 

DPH s DPH 

bez 

DPH s DPH 

1. Mrazená sliepka celá kg 50         

2. 

Mrazené kuracie stehná 

240g/ks  kg 1700   

  

    

3. 

Mrazené  kuracie prsia bez 

kosti, nesolené (bal. max 2 kg) kg 1700         

4. 
Mrazené kuracie pečienky  

kg 400         

5. 

Mrazené morčacie prsia (bal. 

max 2 kg)  kg 600         

  Cena celkom (kritérium na vyhodnotenie)         

 

2.4 Ceny v prieskume trhu uvádzať tak ako sa budú  fakturovať( bez zaokrúhľovania), takto stanovená 

cena bude zahŕňať všetky náklady na dodanie tovaru vrátane dopravy a vyloženia predmetu 

obstarávania do skladových priestorov odberateľa. 

2.5 Uvedené množstvo je predpokladaný odber v kg a nezaväzuje k odberu v celkovej výške. Konkrétne 

množstvá jednotlivých druhov budú u presnené v čiastkových objednávkach. 

3. Možnosť predloženia ponuky 

3.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

4. Podmienky financovania  

4.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

4.2 Zálohy nebudú poskytované. 

4.3 Fakturácia - faktúry budú vystavené po dodaní tovaru na miesto dodania. Súčasťou faktúry bude 

dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. 

Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi. 

5. Lehota na predloženie ponúk 

5.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 30.11.2020 do 12,00 hod., poštou alebo elektronicky. 

6. Kritériá na hodnotenie ponúk 

6.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 

7. Ďalšie informácie odberateľa   

7.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia odoberateľa zašle iba 

úspešnému uchádzačovi, ktorý je povinný obratom doložiť pred podpisom zmluvy: 

Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia.  

 

Čestné prehlásenie, že uchádzač: 

- súhlasí v odôvodnených prípadoch s vykonaním inšpekcie, dodávateľského auditu, umožní 

a následne zabezpečí kontrolu dodanej šarže, laboratórne vyšetrenie a vystavenie protokolu 

o skúške v akreditovanom laboratóriu, že strpí a na vlastné náklady zabezpečí kontrolu 

nezávadnosti a strpí neohlásené dodávkové audity, 

- spĺňa zákonné požiadavky na skladovanie a distribúciu potravín vo svojej prevádzke a má 

vypracovaný systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín (HACCP),  
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- nemá voči mestu Prievidza alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam 

žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za 

byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť...). 

Čestné prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača. 

 

7.2 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 

 

Dátum: 25.11.2020 

 

 

Ing. Richard Fodor 
Riaditeľ zariadenia pre seniorov 


