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Výzva na predloženie ponuky zverejnená dňa 1.12.2016 
 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov 
Adresa: Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov 
Krajina: Slovenská republika 
IČO: 36167908 
Kontaktná osoba: p. Júlia Pacosová 
Tel.: 054/4788615 
Fax: 054/4788686 
e-mail: juliapacosova@nsp-bardejov.sk 
 mariasoltesova@nsp-bardejov.sk 
Názov predmetu zákazky: nákup čerstvej zeleniny a ovocia 
Miesto dodania tovaru, príp. služby alebo práce: Sv. Jakuba 21, Bardejov 
Opis predmetu zákazky: je prílohou tejto výzvy 
Uchádzač, ktorý sa prihlási do elektronickej aukcie musí mať v ponuke všetky výrobky uvedené 
vo výzve, príp. všetky výrobky, ktoré budú uvedené v elektronickej aukcii. Sortiment a množstvo 
výrobkov sa bude v priebehu štvrťrokov upravovať. 
V prípade dodania tovaru v inej špecifikácii, ktorá je v rozpore s objednávkou má kupujúci právo 
neodobrať tovar. 
Ceny sa uvádzajú  vrátane dopravy a všetkých prevádzkových nákladov (obal...) 
Ceny zadávajte bez DPH zaokrúhlené na dve desatinné miesta, vrátane nákladov spojených 
s obstaraním t.j. preprava a balenie. 
Verejná súťaž bude realizovaná v štyroch etapách – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia na 
I.Q.2017,  II.Q.2017, III.Q.2017 a IV.Q.2017 
 
Technické požiadavky: v prílohe 
Lehota na predkladanie ponúk: na základe výzvy na uskutočnenie elektronickej aukcie 
Záujemcovia, ktorí sa chcú prihlásiť do výberového konania musia zaslať  na e-mailovú adresu 
mariasoltesova@nsp-bardejov.sk alebo juliapacosova@nsp-bardejov.sk svoju žiadosť o účasť 
v elektronickej aukcii.   
I.Q.2017 – termín do 8.12.2016, II.Q.2017 – termín do 8.3.2017 
III.Q.2017 – termín do 8.6.2017, IV.Q.2017 – termín do 8.9.2017 
 Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené v listinnej forme alebo v elektronickej 
forme.  
Podmienky účasti: 

a) doklad o oprávnení dodávať tovar, príp. poskytovať službu alebo stavebné práce 
b) nepožaduje sa predloženie originálu alebo úradne overenej kópie 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena – vyhodnotenie ponúk bude prebiehať formou elektronickej aukcie alebo 

prieskumom trhu. 
Júlia Pacosová 
054/4788615 

        Ing. Mária Šoltésová 
        054/4788313 
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Požadovaný tovar a špecifikácia, dovoz do 6.30 h. 
Názov Špecifikácia 
Šalát ľadový  
Šalát hlávkový  
Mrkva praná  
Zeler buľva  
Petržlen praný  
Kaleráb gigant  
Pór  
Kapusta čínska  
Kapusta hlávková  
Kapusta červená  
Kapusta kyslá  
Cvikla  
Hliva ustricová  
Šampiňóny   
Cibuľa žltá  
Cibuľa červená  
Cesnak  
Kel  
Zemiaky  
 

Varný typ B 

Paradajky  
Paprika  zelená tmavá 
Uhorky  šalátové 
Redkvička  červená 
Redkvička  biela 
Cuketa  
Paprika  zelená svetlá 
Endívia kučeravá   
Paradajky cherry  
Zázvor koreň  
Grep 1 ks cca 250 g 
Jablká zelené 1ks cca 150g 
Jablká červené 1ks cca 150g 
Citróny  
Pomaranče 1ks cca 200g 
Banány 1ks od 170-200g 
Mandarínky 1ks od 120-150g 
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Nektarínky 1ks od 120-150g 
Broskyňa 1ks od 120-150g 
Hruška 1ks cca 150g 
Hrozno  
Kiwi 1ks cca 120g 
Slivky  
ringloty  
marhule 1ks cca 80-100g 
 
Špecifikácia tovaru 
Ovocie a zelenina 
Všeobecné požiadavky: 

- musí byť celé bez chýbajúcich častí a bez známok poškodenia, ktoré by narušovali jeho 
celistvosť, 

- musí byť čerstvé bez použitia konzervačných látok, 
- ovocie a zelenina musí byť dodávaná v I. akostnej triede, 
- vzhľad musí zodpovedať deklarovanej odrode, 
- musia byť zdravé, bez zjavne vykazujúcich chýb na povrchu alebo v dužine, 
- musia byť čisté bez viditeľného znečistenia cudzími látkami na povrchu,  
- musia byť bez nadmernej povrchovej vlhkosti a bez cudzieho pachu a chuti, 
- objednávka tovaru sa môže upraviť 24hod pred jej dodaním/zvýšiť, znížiť 
- alebo odvolať objednané množstvo/. 
 Balenie: 
Ovocie musí byť ukladané, alebo balené v košíkoch, alebo voľne uložené podľa zverejnenia 
pre danú produkciu a druh podľa ATIS. Zelenina musí byť balená spôsobom, ktorý zaisťuje 
jej náležitú ochranu. Použité obaly musia byť zdravotne neškodné, nesmú spôsobovať 
vonkajšie ani vnútorné poškodenia a musia byť čisté a bez cudzích pachov. Na označenie 
obalov obchodnými údajmi sa musia použiť zdravotne neškodné farby a lepidlá. 
Označenie: 
Každá dodávka musí mať v sprievodných dokladoch: názov alebo meno a adresa dodávateľa, 
a krajinu pôvodu, ak sú z dovozu, názov odrody, celkovú hmotnosť dávky. 
Doprava 
Dopravné prostriedky na ovocie musia byť čisté, suché, bez cudzích pachov a bez zvyškov 
iných látok, ktoré by mohli zhoršiť kvalitu alebo ohroziť zdravotnú bezchybnosť ovocia. 
Musia byť spôsobilé na prepravu ovocia a zeleniny. Pri preprave v zimných mesiacoch, pri 
nebezpečenstve mrazu, musí dodávateľ pri doprave zaistiť tovar proti mrazu použitím 
dopravných prostriedkov s tepelnou izoláciou. 

 
Dodávka bude realizovaná v 3x do týždňa – pondelok, streda, piatok do 6.30 h. Uvedené 
množstvo v elektronickej aukcii je len predpokladanou spotrebou, odberateľ môže odobrať 
viac, príp. menej výrobkov.  


