
Predpokladaná ročná spotreba slovenského chladeného kuchynsky 

upraveného mäsa a mäsových výrobkov v kg 
 

Druh tovaru Predpokladaný 
ročný objem v kg 

Cena za 1kg 
bez DPH 

Cena za 1kg 
s DPH 

Celková cena za 
požadované 

množstvo s DPH 
Bravčové karé b.k, KU 152,00 kg   3,00 3,96 601,92 
Bravčové plece bez kože a b.k. KU 143,00 kg 3,30 3,63 519,09 
Bravčové stehno b.k. KU 152,00 kg 3,80 4,18 635,36 
Hovädzie zadné b.k.- veľký orech z 
mladého býka KU 

182,00 kg 6,50  7,15 1301,30 

Hovädzie plece — mladý býk KU 100,00 kg    5,70   6,27     627,00 
Hovädzí zadný výrez — mladý býk 37,00 kg   3,60 3,96 146,52 
Brav. kosti z karé 47,00 kg 0,70 0,77     36,19 
Slanina /brav. bok bez kosti 
młn.95%/. 

26,00 kg    5,60 6,72 174,72 

Lahôdkové karé b.k. Min 70% 2,00 kg 5,60     6,72 13,44 
Moravské mäso /brav. stehno 
mn.70%/ 

3,00 kg 4,70 5,64       16,92 

Údené brav. plece a stehno /brav. 
mäso min. 80%/ 

10,00 kg   4,60      5,52     55,20 

Detská šunka /brav. stehno 
młn.90%/ 

19,00 kg 4,30  5,16     98,04 

Šunková saláma /brav. a hov. mäso 
mn.50%/ 

20,00 kg  3,30 3,96  79,20 

Suchá saláma /brav. a hov. mäso 
mn.84%/ VYSOČINA 

2,00 kg 3,60 4,32             8,64 

Párky /brav. mäso młn.58%/ 
bratislavské 

22,00 kg 3,00 3,60           79,20 

Párky /brav. mäso min. 35% 
spišské 

9,00 kg 4,10     4,92   44,28 

Klobása /brav. mäso mm. 70%, hov. 
mäso min.20%/ 

21,00 kg 3,70 4,44           93,24 

Hov. predné b.k.-nízke rebro z 
mladého b 'ka 

25,00 kg 5,00 5,50     137,50 

Saláma jemná, príp. parízer 2,00 kg        2,70        3,24             6,48 
Teľacie stehno 21,00 kg      12,00    13,20     277,20 
CENA BEZ DPH A S DPH ZA 
POŽADOVANÉ MNOŽSTVO 

SPOLU: 

   

4951,44 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

Obchodné meno: 

Sídlo miesta podnikania: 

IČO: 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
k podmienkam účasti 

Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti v celom rozsahu — podmienky osobného postavenia 

podľa 5 32 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

  dňa ..................................               

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

                                                                                                                            meno, priezvisko podpis¹ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

             

      

¹ Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. Jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 

alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 



Príloha č. 3 

Obchodné meno: 

Sídlo miesta podnikania: 

IČO: 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
k podmienkam zákazky 

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami zákazky na predmet zákazky uvedený vo výzve, ktoré určil 

verejný obstarávateľ vo svojich podmienkach zákazky. 

Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé. 

Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá 

predkladá ponuku ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý predkladá 

ponuku. 

 

 

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

                                                                                                                               meno, priezvisko, podpis¹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹Čestné vyhlásenie musí byt' podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. Jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 

alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 

 



Príloha č. 4 

 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Obchodný názov uchádzača MÄSO ZEMPLÍN a.s.  

Adresa/Sídlo UŽHORODSKÁ 86, 071 01 MICHALOVCE 

Cenové kritérium 

Kritérium v EUR bez DPH v EUR s DPH  

Celková cena ponuky        4 450,60      4 951,44  
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