
Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno  
 
 

 
   
 

Zn.ZŠ s MŠ/18/2020-014 Vybavuje : Ing. Goceliaková  V Brezne, dňa 11.08.2020 

tel.:0486197805      

 
 
Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 
 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

„Dodávka mäsa a mäsových výrobkov“  
 

za účelom výberového  konania. 
Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 
Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu goceliakova@zsbrezno.edu.sk, 
alebo osobne v uzatvorenej obálke v termíne do 24.08.2020 do 15.00 hodiny. 

Po vyhodnotení ponúk bude vyhotovená kúpna zmluva na dodanie tovaru, ktorá bude 
následne doručená vybranému záujemcovi.  

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný 
predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 
 

  
 

S pozdravom 
 

 
        Mgr. Beáta Prečuchová 

        riaditeľka školy v. r. 
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Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky  

 

Špecifikácia predmetu zákazky (zákazka podľa § 117): 
„Dodávka mäsa a mäsových výrobkov“  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno 
IČO:    37828533 

tel.:     0486197805, 0948 110 747 
e-mail: goceliakova@zsbrezno.edu.sk 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 
Kúpna zmluva na dodanie tovaru „Dodávka mäsa a mäsových výrobkov“  

 Podrobný popis predmetu zákazky: 
 Pre potreby školskej jedálne obstarávame: 

a) Bravčové stehno -  2 700 kg   CPV 15113000-3 
b) Bravčové karé bez kosti -   1 000 kg CPV 15113000-3 
c) Hovädzie zadné KÚ -    650 kg   CPV 15111100-0 
d) Saláma šunková  -    150 kg   CPV 15131230-3 
e) Párky bratislavské  -    150 kg   CPV 15131130-5 
f) Údená slanina  -    160 kg CPV 15131210-0 
g) Klobása   -     100 kg CPV 15311130-5 
h) Šunka dusená   -    100 kg CPV 15131410-2 
i) Údené mäso karé bez kosti-    100 kg CPV 15131200-7 

 
Predmetné mäso a mäsové výrobky podľa telefonickej alebo elektronickej objednávky, 
najneskôr  ráno do 8.00 hod. v pracovný deň, musí úspešný uchádzač ( dodávateľ ) 
v priebehu plnenia zmluvného vzťahu doručiť do 14.00 hod. v ten istý deň do skladových 
priestorov školskej jedálne. Dodávané mäso musí byť čerstvé v schladenom stave              
(nezmrazené). 

3. Miesto dodania: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno 
4. Trvanie zmluvy do: 31.08.2021 
5. Jazyk ponuky: slovenský 
6. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude 

financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúru ceny žiadame uviesť: 
Pri jednotlivých druhoch tovaru: 
Jednotková cena bez DPH, Spolu cena bez DPH, Spolu cena s DPH 

Sumár: celková cena s DPH. 
V prípade úspešného uchádzača celková cena s DPH bude uvedená v zmluve na uvedené 
stavebné práce  a záväzná pre vybraného dodávateľa. 
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