
Verejný obstarávateľ: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo, ul. Partizánska 
č. 15-17, 946 03 Kolárovo. 

RÁMCOVÁ DOHODA 
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
( ďalej len „Dohoda") 

Kupujúci: 
Obchodné meno: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo 
Sídlo: ul. Partizánska č. 15-17, 946 03 Kolárovo 
Zastúpený: Mgr. Juraj Murányi - riaditeľ 
IČO: 31824633 
DIČ: 2021015876 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s. 
IBAN: SK13 0200 0000 001783841256 
Email: zpskolarovo@gmail.com 
Telefón: 035/ 7772292 
(ďalej len „Kupujúci") 
a 
Predávajúci: 
Obchodné meno: DANUBIUS spol. s.r.o. 
Sídlo: Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno 
Štatutárny zástupca: Jozef Pintér - konateľ 
IČO: 17643732 
DIČ: 2020398545 
IČ DPH: SK2020398545 
Zapísaný v: Obchodnom registri, Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 1379/N 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava 
IBAN: SK63 0200 0000 0030 1259 1251 
Email: danubius@danubius.sk 
Telefón: 035/ 7740 686 
(ďalej len „ Predávajúci ") 
( ďalej len „ Zmluvné strany") 

PREAMBULA 
1. Kupujúci vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejné obstarávanie 
postupom podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní , predmetom ktorého bol 
predmet zákazky pod názvom: Potraviny, CPV: 15100000- 9 Živočíšne výrobky, mäso 
a mäsové výrobky. 

2. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj predávajúci. Na 
základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených do predmetného postupu zadávania 
zákazky, keďže ponuka predávajúceho bola vyhodnotená vo verejnom obstarávaní ako 
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úspešná , zmluvné strany uzavretím tejto Rámcovej dohody ( ďalej len „Dohoda „) 
prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob dodania predmetu zákazky. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prioritou je riadne a včasné plnenie tejto Dohody 
akékoľvek prípadné spory medzi zmluvnými stranami budú riešiť tak, aby žiadnym 
spôsobom nebolo porušené jej riadne a včasné plnenie. 

4. Podkladom na uzavretie Dohody sú súťažné podklady a ponuka úspešného uchádzača 
Príloha č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody, predložená do verejného 
obstarávania na dodanie tovaru pod názvom: Potraviny : 15100000- 9 Živočíšne výrobky, 
mäso a mäsové výrobky vyhlásenej podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. 

5. Prílohou č. 2 Dohody bude, Doklad vydaný regionálnou alebo štátnou veterinárnou a 
potravinovou správou: rozhodnutie o schválení prevádzkarne alebo oznámenie o 
pridelení schvaľovacieho čísla na prevádzkareň alebo potvrdenie o registrácii prevádzkarne 
potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu na činností týkajúce sa 
rozrábania alebo spracovania čerstvého mäsa a tepelne spracovaných mäsových výrobkov 
a výrobky balené samostatne uskladnené resp. mrazené a chladené výrobky živočíšneho 
druhu; alebo doklad vydaný regionálnym úradom verejného zdravotníctva: 
potvrdenie o registrácii skladu, distribútora a prepravcu potravín živočíšneho pôvodu, 
čerstvého mäsa a tepelne spracovaných mäsových výrobkov, potravín balených samostatne 
uskladnených, resp. mrazených a chladených živočíšneho pôvodu, ktorým uchádzač 
preukáže, že má písomný súhlas na spracovanie, skladovanie a distribúciu čerstvého mäsa 
a mäsových výrobkov, výrobkov balených samostatne uskladnených, resp. mrazených a 
chladených potravinárskych výrobkov. Verejný obstarávateľ pred podpisom rámcovej 
dohody bude požadovať od úspešného uchádzača originál alebo úradne osvedčenú kópiu 
uvedeného dokladu. 

6. Z predložených potvrdení musí byť zrejmé, že prevádzka uchádzača spĺňa všetky príslušné 
hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu 
potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, 
resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie. 

Článok č. 1 
Predmet plnenia a kvalita plnenia 

1. Predmetom plnenia je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu na adresu: 
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo, ul. Partizánska č. 15-17, 
946 03 Kolárovo Slovenská republika a na základe Čiastkových objednávok ( 
ďalej len „objednávka") na predmet plnenia a v špecifikácii, kvalitatívnych a 
kvantitatívnych parametroch, ako i kalkulácie ceny, uvedenej v Prílohe č. 1 
potraviny v kvalite podľa: (ďalej ako „tovar" alebo „predmet kúpy") Zbierka 
zákonov č. 423/2012 - VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 o mäse jatočných zvierat 

2. Súčasťou záväzku predávajúceho podľa tejto Dohody sú aj služby spojené s dodaním 
tovaru, t . j . zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a 
vyloženie v mieste plnenia, poskytnutie písomných dokumentov v súlade s Výnosmi 
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom alebo českom 
jazyku. 
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3. Dodávky tovaru budú v priebehu účinnosti tejto Dohody realizované v rozsahu podľa 
potrieb kupujúceho pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto Dohode, 
ktorými sú zmluvné strany viazané. 

4. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy uvedený v prílohe č. 1, tejto Dohody 
spoločne s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy a 
ktorými sú dodací list so základnými údajmi o dodávke a faktúra. 

5. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy 
prevziať, poskytnúť dojednanú súčinnosť a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa 
jednotkových cien, uvedených v Prílohe č.1 tejto Dohody. 

6. Predávajúci vyhlasuje, že je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi 
predpismi oprávnený dodávať tovar kupujúcemu. 

Článok 2 
Doba platnosti rámcovej dohody 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na (24) mesiacov odo dňa 
nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 37 000 eur bez 
DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

2. Tovar bude predávajúcim dodávaný priebežne, počas doby plnenia rámcovej dohody, 
na základe objednávok kupujúceho. 

Článok 3 
Cena 

1. Cena za dodanie predmetu kúpy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 
Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o 
cenách. V cene sú zahrnuté aj náklady na súvisiace služby. 

2. Jednotkové ceny podľa Prílohy č.1 tejto Dohody sú konečné a nemenné, s možnosťou 
ich úpravy pri zákonnej zmene sadzby DPH. 

3. Finančný limit na obdobie plnenia zmluvy 24 mesiacov je konečná a nemožno ho v 
priebehu zmluvného vzťahu meniť, množstvo tovaru je len predbežné na základe 
predchádzajúceho obdobia. 
Cena bez DPH 37 000 eur 
Sadzba DPH 7 400 eur 
Cena plnenia s DPH 44 400 eur 

4. Predávajúci sa zaväzuje, že počas platnosti tejto Dohody bude garantovať ceny 
predmetu kúpy uvedené v Prílohe č.1, tejto Dohody. Nedodržanie zmluvne 
dojednaných cien predávajúcim sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

5. Predávajúci je povinný vopred informovať kupujúceho o realizovaných akciách a 
mimoriadnych zľavách na tovar a tieto premietnuť do ceny dodávok. 

6. Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade s § 10b zákona o verejnom obstarávaní vo 
vzťahu k určeniu ceny tovaru pre každé opakované plnenie , bude povinne určovať 
cenu s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu , pričom 
ak sú ceny na trhu nižšie než cena určená rámcovou dohodou, alebo spôsobom podľa 
rámcovej dohody je povinný určiť cenu najviac v sume priemeru medzi troma 
najnižšími cenami zistenými na trhu. 
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Článok 4 
Miesto, termín a spôsob plnenia 

1. Miestom plnenia je: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo, ul. 
Partizánska č. 15-17, 946 03 Kolárovo. Konkrétne miesto dodania tovaru bude 
vždy uvedené v písomnej čiastkovej objednávke. 

2. Tovar podľa tejto Dohody bude dodávaný na základe priebežných písomných 
čiastkových objednávok kupujúceho. Kupujúci v objednávke uvedie špecifikáciu 
požadovaného tovaru v súlade s Prílohou č.1 tejto Dohody, požadované množstvo 
tovaru a miesto, na ktoré má byť tovar dodaný a kontaktnú osobu kupujúceho. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy kupujúcemu v termínoch stanovených 
kupujúcim v objednávke, v súlade s požadovanou špecifikáciou, v požadovanom 
množstve, kvalite, vrátane balenia a doručenia v zmysle objednávky. Súčasťou 
dodávky je dodací list so základnými údajmi o dodávke. 

4. Predávajúci upovedomí preukázateľným spôsobom kupujúceho o dodaní predmetu 
kúpy aspoň 24 hodín vopred tak, aby kupujúci mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

5. Kupujúci zabezpečí na svojom pracovisku prístup pre osoby poverené predávajúcim 
na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie tovaru. 

6. Tovar prevezme poverený zodpovedný zamestnanec kupujúceho a prevzatie dodávky 
v mieste dodania potvrdí podpisom dodacieho listu. Predmet kúpy sa považuje za 
dodaný dňom jeho písomného prevzatia kupujúcim v dodacom liste. Okamihom 
prevzatia predmetu kúpy prechádza nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke 
právo k tovaru na kupujúceho. 

7. Objednávky kupujúceho na základe tejto Dohody sa budú vystavovať a zasielať na 
adresu predávajúceho: Danubius spol. s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno 
Písomnú objednávku kupujúceho je možné predávajúcemu zaslať aj faxom na jeho 
faxové číslo: 035/7740686 alebo elektronicky na e-mailovú: danubius@danubius.sk . 

8. Dopravu predmetu kúpy na miesto dodania určené kupujúcim v objednávke 
zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná 
ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením. 

Podmienky: 
• Predpokladané množstvo tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe 

predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a bude verejným obstarávateľom 
upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb. 

návok na základe 
aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa 
• Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne 
objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa 
počas trvania rámcovej dohody. 
• Miesto dodania bude uvedené v objednávkach. 
• Záručná doba stanovená výrobcom bude vyznačená na obaloch 
• Výrobky sú balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich pred 
nežiadúcimi vonkajšími vplyvmi 
• Obaly musia byť označené v štátnom jazyku údajmi: 
- názov výrobku 
- obchodné meno výrobcu 
- hmotnosť výrobku 
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- dátum spotreby 
- spôsob skladovania 
- zoznam zložiek vo výrobku 
v súlade s Potravinový kódexom SR a zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách 

Článok 5 
Platobné podmienky 

1. Kúpnu cenu za tovar dodaný na základe objednávky uhradí kupujúci na základe 
faktúry, ktorú predávajúci vystaví a doručí kupujúcemu po dodaní tovaru. 

2. Predávajúcim vystavená faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona 
NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

3. Úhrada kúpnej ceny bude realizovaná formou bezhotovostného styku, bez zálohovej 
platby. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní od jej prevzatia kupujúcim. 

4. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, 
kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu do dátumu splatnosti s tým, že 
prestane plynúť lehota splatnosti faktúry. Predávajúci je povinný faktúru podľa 
charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Na opravenej alebo novej faktúre 
vyznačí nový dátum splatnosti faktúry. 

Článok 6 
Záručné podmienky a vady tovaru 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa 
kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. 

2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa 
podmienok tejto Dohody a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na 
dojednaný účel . V prípade, ak sa tak nestane, má tovar vady. Kupujúci si vyhradzuje 
právo neprevziať tovar so zjavnými vadami. Prípadné skryté vady alebo zjavné vady 
dodaného tovaru nezistené pri preberaní tovaru kupujúci písomne oznámi 
predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia 
záručnej doby - Záručná doba stanovená výrobcom bude vyznačená na obaloch. 

3. Predávajúci poskytne na dodaný tovar záruku v dĺžke trvania zodpovedajúcej dobe 
exspirácie poskytnutej výrobcom tovaru, uvedenej na obale tovaru. Záruka sa 
nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou a skladovaním tovaru 
kupujúcim. Pre oznamovanie vád, ktoré na tovare vzniknú v záručnej dobe, platí 
primerane ustanovenie bodu 2. tohto článku zmluvy. 

4. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutú viac ako 
jednu polovicu výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej 
doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi parametrami. 

5. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 dní po jej 
doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, znamená to, že súhlasí s opodstatnenosťou 
reklamácie. 

6. Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať, okrem iného, popis vady alebo popis 
spôsobu, akým sa vada prejavuje. 

7. Vady tovaru je predávajúci povinný odstrániť najneskôr do 7 dní po doručení 
písomného oznámenia vady. Odstránenie vady sa uskutoční spravidla bezodplatným 
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dodaním náhradného tovaru za dodaný vadný tovar alebo vrátením kúpnej ceny za 
vadný tovar, pričom právo voľby medzi jednotlivými nárokmi patrí kupujúcemu. 

8. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť 
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo 
zodpovednosti za vady tovaru. 

Článok 7 
Obaly a balenie 

1. Výrobky sú balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich 
pred nežiadúcimi vonkajšími vplyvmi. Obaly musia byť označené v štátnom jazyku 
údajmi: 

- názov výrobku 
- obchodné meno výrobcu 
- hmotnosť výrobku 
- dátum spotreby 
- spôsob skladovania 
- zoznam zložiek vo výrobku v súlade s Potravinový kódexom SR a zákonom č. 

152/1995 Z. z. o potravinách 

Článok 8 
Sankcie za porušenie zmluvných povinností 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť 
si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny vrátane DPH 
nedodaného predmetu kúpy za každý začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vád tovaru má kupujúci právo 
požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny vadného 
plnenia vrátane DPH za každý deň omeškania. 

3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody 
prevyšujúcej dojednanú zmluvnú pokutu, ktorá mu omeškaním predávajúceho vznikla. 

4. Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. Pre účely tejto zmluvy sa škodou rozumejú aj náklady kupujúceho na 
zabezpečenie rovnakého alebo porovnateľného tovaru u iného predávajúceho v 
prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru alebo odstránením vád tovaru, 
pokiaľ toto omeškanie ohrozuje činnosť kupujúceho. 

5. Kupujúci nepripúšťa obmedzenie výšky úhrad zmluvných pokút a trvá na stanovenej 
percentuálnej výške zmluvných pokút za celé obdobie porušovania povinností 
predávajúcim, pričom predávajúci s týmto súhlasí. 

6. V prípade opakovaného omeškania predávajúceho s dodaním tovaru alebo s 
odstránením vád tovaru je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto Dohoda 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2. Predávajúci súhlasí s tým, že kupujúci zverejní túto Dohodu, jej dodatky a faktúry 
súvisiace s touto zmluvou na webovej stránke kupujúceho. 
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Verejný obstarávateľ: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo, ul. Partizánska 
č. 15-17, 946 03 Kolárovo. 

3. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú na 24 mesiacov od nadobudnutia 
a účinnosti Dohody. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú prílohy: 
č. 1 - Návrh na plnenie kritérií, 
č. 2 - Čestné vyhlásenie dodávateľa o kvalite dodávaných potravín. 
č. 3 - Doklad vydaný regionálnou alebo štátnou veterinárnou a potravinovou 
správou: rozhodnutie o schválení prevádzkarne alebo oznámenie o pridelení 
schvaľovacieho čísla na prevádzkareň alebo potvrdenie o registrácii prevádzkarne 
potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu na činností týkajúce sa 
rozrábania alebo spracovania čerstvého mäsa a tepelne spracovaných mäsových výrobkov 
a výrobky balené samostatne uskladnené resp. mrazené a chladené výrobky živočíšneho 
druhu; alebo doklad vydaný regionálnym úradom verejného zdravotníctva: 
potvrdenie o registrácii skladu, distribútora a prepravcu potravín živočíšneho pôvodu, 
čerstvého mäsa a tepelne spracovaných mäsových výrobkov, potravín balených samostatne 
uskladnených, resp. mrazených a chladených živočíšneho pôvodu, ktorým uchádzač 
preukáže, že má písomný súhlas na spracovanie, skladovanie a distribúciu čerstvého mäsa 
a mäsových výrobkov, výrobkov balených samostatne uskladnených, resp. mrazených a 
chladených potravinárskych výrobkov. 
Verejný obstarávateľ pred podpisom rámcovej dohody bude požadovať od 
úspešného uchádzača originál alebo úradne osvedčenú kópiu uvedeného dokladu. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto Dohodou, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, platnými v SR. 

6. Meniť alebo doplňovať obsah tejto Dohody je možné iba formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú v súlade s § 10a zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú 
tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody. 

7. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po dva kusy. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 
porozumeli, Dohoda je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, Dohoda nebola uzatvorená v 
tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju popísali. 

V Kolárove dňa 

Kupujúci 
Mgr. Juraj Murányi - riaditeľ 

Jozef Pintér - konateľ 

Predávajúci 
DANUBIUS spol. s.r.o. 
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Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo, uL Partizánska č. 15-17 

15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 

por.č. CPV podskupina Názov tovaru Množstvo M.j. Cena za jednu 
Mj. s DPH: 

Cena za 
celkové 
množstvo a 
dopravu s 
DPH : 

1. 

15131200-7 -Sušené, 
nasolené, údené alebo 
korenené mäso Údená krkovička 388,200 kg 

2. 
15113000-3 -
Bravčové mäso Bravčové plece 279,900 kg m ho i 

3. 
15113000-3 -
Bravčové mäso 

Bravčové mäso na 
mletie 474,800 kg 

4. 
15113000-3 -
Bravčové mäso 

Bravčová krkovička 
bez kosti 179,700 kg 

r" 

5. 
15113000-3 -
Bravčové mäso Bravčové stehno 1092,200 kg Ve & 

6. 
15131400-9-
Bravčové výrobky Oškvarky 47,600 kg 

7. 
15131120-2-
Klobásové výrobky Klobása na pečenie 456,300 kg 

8. 
15113000-3 -
Bravčové mäso 

Bravčové karé bez 
kosti 415,600 kg 

f 

9. 
15131210-0- Údená 
šunka/slanina Údená slanina 54,500 kg 

t 

10. 

15131490-6 -

Pripravené bravčové 
pokrmy Jaternica 250,900 kg 

r 

11. 
15111100-0-
Hovädzie mäso Hovädzie stehno 129,400 kg 

•r -

12. 
15113000-3 -
Bravčové mäso Bravčová kosť 226,100 kg 

— i — ~ — p — 

13. 

15131490-6 -
Pripravené bravčové 
pokrmy Plnený bôčik 112,300 kg 

14. 

15131490-6 -
Pripravené bravčové 
pokrmy Tlačenka 51,800 kg 

— i H 

15. 
15113000-3 -
Bravčové mäso 

Bravčové karé s 
kosťou 35,600 kg 

— ^ — 

M 46 1 

16. 
15113000-3 -
Bravčové mäso Bravčové koleno 70,800 kg 

— > H — 
,i 

17. 
15113000-3 -

Bravčové mäso Bravčové nožičky 11,700 kg 

18. 
15113000-3 -
Bravčové mäso Bravčový bôčik 174,900 kg 

— i — u  1 

19. 
15113000-3 -
Bravčové mäso 

Bravčová krkovička s 
kosťou 131,300 kg 

— i 

3^3 & 
— -4 — 



20. 

15131490-6 -
Pripravené bravčové 
pokrmy Zabíjačková kaša 130,500 kg 2tfC* 

21 
15131120-2-
Klobásové výrobky Údená klobása 303,100 kg 

Cena za celkové množstvo a dopravu s DPH : _J % £Q ^~ 


