
Výzva na predloženie cenovej ponuky  

v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov   

 Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy , Saratovská 85, Levice ako verejný obstarávateľ, 

zverejňuje týmto výzvu na predkladanie cenových  ponúk pre zákazku s finančným limitom podľa  §  5 

ods. 4 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  

zadávanú postupom  podľa   § 117  zákona   “ZVO“   ako  zákazku   s nízkou  hodnotou .                                                                                                                                        

Každý CPV kód predstavuje osobitnú zákazku. 

Štatutárny zástupca:  Mgr.Dušan Polák , riaditeľ školy 
Kontaktná osoba :               Ildikó Olajošová, vedúca školskej jedálne 
Telefón:          036/6223564 
E-mail:    6zsjedalen@gmail.com 
 
1.Názov Zákazky: 
Dodávka čerstvého a mrazeného hydinového mäsa 
 
2.Opis predmetu zákazky 
 Školská jedáleň ako súčasť ZŠ  Saratovská 85  v Leviciach zabezpečuje pre kalendárny rok 2018 
dodávateľa  čerstvého mäsa v nasledovnej štruktúre a množstve: 
CPV 15 112 000 -6 
Kuracie prsia chladené          ...................   cena bez DPH      / cca 304 kg /    
Kuracie prsia mrazené           ...................   cena bez DPH     / cca 130 kg / 
Kuracie stehná chladené       ...................    cena bez DPH    / cca 130kg / 
Kuracie stehná mrazené       ....................   cena bez DPH    / cca 300 kg /                      
Kurča chladené , mrazené      ....................   cena bez DPH    / cca 176,80 kg / 

Kuracia pečeň, chladená, mrazená   .................. cena bez DPH   /  cca 113 kg / 

Predmetné špecifikované potraviny musí úspešný uchádzač /dodávateľ/ v priebehu kal. roka doručiť  
najmenej dvakrát  týždenne  do skladových priestorov ŠJ.  
Dodané mäsové výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave/alebo mrazené – podľa objednávky/ 
v prvotriednej kvalite, vyznačenej doby spotreby z ktorej neuplynula viac ako 1/3. Tovar musí byť 
označený v súlade   s  platnou legislatívou. 
V prípade ,ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, verejný obstarávateľ 
tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy. 
 
Požadované doloženie nasledovných dokladov: 

- úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne  vydané ŠVaPS SR, 
- kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín alebo značky kvality SK. 

3.Predpokladaná hodnota zákazky: 
   5.446,26  € bez DPH 
4. Predkladanie ponúk: elektronicky na mailovú adresu: 6zsjedalen@gmail.com, alebo osobne 
v uzatvorenej obálke s označením: Cenová ponuka hydina  do kancelárie vedúcej ŠJ v termíne do 
31.1.2018 do 12,00 hodiny. 
     
 
Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile :www. 6zslevice.edupage.org : 26.1.2018 
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