
       
 Opis predmetu zákazky      

       

 Predmet zákazky: Potraviny pre ZSS Olichov     

       

 Obstarávateľ: „SVETLO“,ZSS Olichov 601, 951 87 Volkovce, časť Olichov     

 
 

 

 

     

       

Skupiny potravín Predpokladané množstvo                           
na 4 mesiace (2022)                                                                                

Jedn.cena bez DPH Spolu cena bez DPH Spolu cena s DPH 

1. Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky Merná jed. Množstvo    

1. Hovädzie mäso zadné bez kostí býk orech kuchynská úprava kg 125,00    

2. Hovädzie mäso predné bez kostí kuchynská úprava kg 125,00    

3. Bravčové karé s kosťou kuchynská úprava kg 405,00    

4. Bravčové karé bez kostí kuchynská úprava bez retiazky kg 50,00    

5. Bravčové plece bez kostí orech kuchynská úprava kg 900,00    

6. Bravčová krkovička s kosťou  kuchynská úprava kg 145,00    

7. Bravčové stehno bez kostí kuchynská úprava kg 215,00    

8. Bravčový bôčik (v kuchynskej úprave, s  kosťou) kg 165,00    

9. Hovädzie špikové kosti delené kg 100,00    

10. Bravčová krkovička údená bez kosti minimálne 98 % mäsa kg 110,00    

11. Údené rolované plece ( v kuchynskej úprave, bez kosti) kg 18,00    

12. Moravské údené stehno ( v kuchynskej úprave) kg 13,00    

13. Saláma šunková minimálne 65 % podiel bravčového 

a hovädzieho mäsa 

kg 225.00    

14. Bôčiková saláma kg 15,00    

15. Saláma Inovecká suchá, trvanlivosť 21- 28 dní,zloženie 

bravčové, hovädzie kg 20mäso, množstvo mäsa vo výrobku 

najmenej 70% 

kg 25.00    



16. Saláma Strážovská (zloženie bravčové mäso   66% hmot.,  

hovädzie mäso 13%hmot. 

kg 15,00    

17. Saláma trvanlivá tepelne opracovaná minimálne 90 %  

podiel bravč.a hov. mäsa (Nitran) alebo ekvivalent 

kg 25,00    

18. Jemná syrová saláma (zloženie bravčové mäso     

 36% hmot.,syr. 

kg 13,00    

19. Zeleninová saláma (zloženie zelenina rôznych 

hmotnostnýchpomerov15%hm.mrkva,hrášok,kukurica,kuraci

e mäso 

       kg                      

         150,00 

   

20. Bravčová klobása bravčové a hovädzie mäso min.87%        kg            75,00 

 

   

21. Bravčové škvarky 

 

kg 25,00    

22. Tlačenka gazdovská- (Na 100kg tlačenky nasl. zloženíe  

brav. hlavy s kosťou 120kg,bravčové srdcia 30 kg prírodné 

koreniny 

kg 35,00    

23. Tatranský mls  (Bravčové  mäso 60%, šampióny,paprikové 

floky) 

       kg 26,00    

   24.  Jaternice bravčové mäsomin 51%,bravčová pečeň min 14%  58,00    

25. Pečeňový syr minimálne 45% podiel bravčovej pečene 54 

% bravčového mäsa 

kg 39,00    

26. Utopenci v aspiku zloženie 60% špekáčky, bravčové mäso, 

hovädzie mäso 40%. 

kg 26,00    

27. Debrecínska pečeň minimálne 90 % podiel bravčového karé kg 13,00    

28. Špekačka bravčové mäso min.61% hovädzie mäso min.19% kg            35,00    

29. Údená slanina bez kože, minimálna výška 4,5 cm kg 80,00    

30. Saláma slovenská točená kg 100,00    

31. Domáci plnený bôčik ( bravčový bok bk70%,plnka z bravč. 

a hovädzieho mäsa 30%. 

kg 27,00    

   32. Šunková pena  Olinka     100g ks          300,00    

   33. Bravčová masť 250g ks          500,00              

  34. Bravčové koleno zadné bavorské sk kg            15,00    



  35. Údené bravčové rebrá  z boku kg            15,00    

  36. Rebrá  z boku kg            15,00    

 37. Sekaná kg            90,00    

38. Dusená šunka kg          120,00    

39. Kolienkový nárez kg            40,00    

40. Jemná saláma kg          125,00    

41. Obyčajné párky kg          230,00    

 Spolu      
       

       

 

                  Dátum: 

 

                                                                                                                                                                                                              Pečiatka a podpis      
                                                                                                                                                                                                                                    Uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 


