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        043/5862346 
 

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky  

   
V zmysle  zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky 
na nižšie uvedený predmet obstarávania.  

 

Predmet obstarávania: 15100000-9  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 
(Čerstvé mäso) 

 
Podklady pre spracovanie ponuky 
 
Identifikačné údaje obstarávateľa: 
Názov:   Základná škola Janka Matúšku 
Adresa:   Kohútov sa 1752/4, 026 01 Dolný Kubín 
Štatutárny zástupca:  PaedDr. Mária Andrisová, riaditeľka školy 
Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Eliaš, zástupca RŠ  
Číslo telefónu:   043/586 2346, fax. 043/582 3951 
IČO:   37808699 
DIČ:   2021613011 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Dolný Kubín 
Číslo účtu:  1641046054/0200 
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Popis predmetu obstarávania : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postup pri verejnom obstarávaní: Verejná súťaž 
 
Predpokladaná cena zákazky:   15 000 € bez DPH 
 
Harmonogram verejného obstarávania: 
Dátum zverejnenia na webovom sídle: 10.02.2015 
Lehota na predkladanie ponúk: od 13.02.2015 do 20.02.2015  elektronickou poštou na adresu 
iveta.holkova@zsjmdk.org, doručenou poštou alebo osobne do 20.02.2015  do 15.00 hod 
Obálka s ponukou musí mať adresu verejného obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom 
uchádzača a upozornenie „Pozor neotvárať – súťaž – Čerstvé mäso“. 
V prípade potreby vypracovania cenovej ponuky kontaktujte vedúcu ŠJ  Ivetu Holkovú na t. č. 
043/5862459. 
Vyhodnotenie verejného obstarávania: 23.02.2015 
 
Miesto dodania:    ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne 
Termín dodania:     2015  
Typ zmluvy:    Rámcová dohoda, marec 2015  
Financovanie: Bez preddavkov a záloh. Platba na základe predloženej faktúry 

min.  21 dní od doručenia objednávateľovi. 
Podmienka účasti:    
Doklad o oprávnení podnikať na požadovaný predmet obstarávania, resp. sídlo obchodného registra 
+ IČO priložiť k cenovej ponuke   
 
 
 
 

 Názov   Predpokladané 
množstvo 

CPV kódy 

1. Hovädze mäso 
zadné 

Kvalita triedy A, 
čerstvé, kuchynská 
úprava, bez kosti 
Mäso z býka 

 1 100 kg 15111100-0 

2. Bravčové mäso 
Stehno  

Kvalita triedy A, 
čerstvé, kuchynská 
úprava, bez kosti 

 1 000 kg 15113000-3 

3. Bravčové mäso  
Plece,  

Kvalita triedy A, 
čerstvé, kuchynská 
úprava, bez kosti 

    500 kg 15113000-3 

4. Bravčové mäso 
Karé  

Kvalita triedy A, 
čerstvé, kuchynská 
úprava, bez kosti 

    800 kg 15113000-3 

5. Bravčová pečeň 
 

Kvalita triedy A, 
čerstvé, kuchynská 
úprava, bez kosti 

    100 kg 15113000-3 
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Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

 Najnižšia cena za 1 kg v požadovanej kvalite a uvedenej špecifikácii  v eurách  bez DPH a 
včítane DPH; dovoz tovaru  v cene. 

 Dodanie tovaru najneskôr 1 deň po telefonickej resp. elektronickej objednávke, podľa 
požiadaviek verejného obstarávateľa počas všetkých pracovných dní, najneskôr do 7.00 hod. 

 Cenová ponuka musí garantovať ceny za jednotlivé komodity platné po dobu 12 mesiacov 
od uzavretia zmluvného vzťahu.   
 

Ďalšie podmienky: 
 V ponuke je potrebné uviesť identifikačné údaje o uchádzačovi vrátane kontaktnej osoby 

a číslo telefónu. 
 

 
V Dolnom Kubíne, dňa 10.02.2015    PaedDr. Mária Andrisová,  

      riaditeľka školy 
 
 
 
 
 


