
1.
Bravčové stehno kuch. úprava, bez kosti opracované - 

rozšálované - orech
2500 kg

2.
Bravčové karé bez kosti opracované - KÚ , bez retiazky a 

nástreku
2500 kg

3. Hovädzie zadné - šáľ - KÚ - býk 245 kg

4. Bravčové plece bez kosti 220 kg

5. Saláma suchá - trvanlivá:

Nitran 74% a viac podielu mäsa 240 kg

Malokarpatská 74% a viac podielu mäsa 150 kg

Strážov 74% a viac podielu mäsa 150 kg

Štipák 74% a viac podielu mäsa 150 kg

6. Dusená šunka bravčová, pražská 74% a viac podielu mäsa 730 kg

7. Kúpelná šunka údená 74% a viac mäsa 50 kg

8. Lahôdkové karé údené bez kosti 240 kg

9. Klobása na pečenie viac ako 74% podiel mäsa 320 kg

10.
Párky 2 druhy mäsa - podiel mäsa 74% a 

viac/púchovské,bratislavské, ekvivalent
1300 kg

11. Údená slanina s kožou 3-4 cm 75 kg

12. Údená slanina oravská 80 kg

13. Sedliacka slanina 50 kg

14. Debrecínska šunka 70 kv

15. Moravské mäso 70 kg

16. Hoväzdia roštenka 80 kg

17. Bravčová panenka 80 kg

18. Teľacina - stehno 40 kg

19. Domáca klobása Zipser 60 ks

Orientačné množstvá čerstvé mäso a mäsové výrobky od 1.1.2020 do 31.12.2020
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Cena v EUR za celý predmet zákazky

Dodávateľ upredňostňuje dodanie slovenských výrobkov.

Dodávateľ je pri dodávke tovaru zaviazaný dodržiavať hygienické zásady, normy a predpisy na prepravu, skladovanie a manipuláciu

s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu 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, alebo keď dôjde

k zmene kúpnej ceny v dôsledku akýchkoľvek legislatívnych zmien v Slovenskej republike, majúcich vplyv na určenie ceny.

Tovar musí byť dodaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinom 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 SOŠSaL záväzné.

Spolu bez DPH .....................................

DPH: .....................................

Spolu s DPH .....................................

Konečná cena neplatcu DPH: .....................................

V ........................... dňa ................................

...........................................

Podpis a pečiatka uchádzača


