
Príloha č. 1 Výzvy Špecifikácia položiek a požiadaviek

Položky Minimálne požiadavky na jednotlivé položky 
Špecifikácia ponúkaného tovaru - opis 

uchádzačom ponúknutého výrobku

Konkrétny/Obchodný názov uchádzačom 

ponúknutého výrobku

Predpokladané 

odobraté 

množstvo počas 

trvania účinnosti 

zmluvy (v kusoch)

MJ

Cena v EUR za MJ 

bez DPH (3 

desatinné miesta

Cena v  EUR za 

predpokladané 

množstvo bez DPH 

(3 desatinné 

miesta)

Sadzba DPH v % (v 

bunke uviesť len 

číslo 10,20 a pod.) 

(3 desatinné 

miesta)

Cena v EUR za 

predpokladané 

množstvo s DPH (3 

desatinné miesta)

VAJCIA

Vajcia 
slepačie vajcia čerstvé v škrupine, kvalita A, veľkosť 

L
vyplní uchádzač vyplní uchádzač 6220 ks vyplní uchádzač #HODNOTA! vyplní uchádzač #HODNOTA!

SPOLU BEZ 

DPH 

SPOLU s 

DPH 

Frekvencia dodávok: 1 x týždenne

Prepravné podmienky: dodržiavanie predpisov HACCP

V ............................., dňa .........................

[uviesť miesto a dátum podpisu]

Banskobystrický samosprávny kraj

Obchodné meno uchádzača: Domov MÁRIE

Uchádzač vyhlasuje, že * JE / NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

meno + podpis

Sídlo uchádzača:Špitálska 3, 969 01 Banská Štiavnica

IČO:  00647926

Právna forma:  rozpočtová organizácia

e-mail:  riaditel@domovmarie.sk 

telefonický kontakt: 0903 266 212

Domov MÁRIE 

Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet zmluvy v najvyššej kvalite v súlade so zákonom č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu a ďalších 

záväzných predpisov. Predmet zmluvy musí byť dodaný v 1. akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí spĺňať požiadavky zákona č. 152/1995 Z.z., o 

„Predmet zákazky – produkt je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt 

konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom pod podmienkou, že ekvivalentný produkt bude spĺňať približne rovnaké zloženia produktu, ktoré sú nevyhnutné na 

zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené produkty určené. Pri produktoch konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Dodávateľ je pri dodávke tovaru zaviazaný dodržiavať hygienické zásady, normy a predpisy na prepravu, skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy. Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi znížiť 

jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu , alebo pri celoplošnom znižovaní cien jednotlivých druhov potravín. Tovar musí byť dodaný v požadovanej 

akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom kódexe a platných legislatívnych požiadavkách pre tieto tovary. 
Jednotková cena tovaru musí byť dodržaná bez ohľadu na veľkosť balenia.

Uvedené množstvo tovaru je orientačné a nie je pre OvZP záväzné.


