
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v súlade s § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO o verejnom obstarávaní 

 

Školská jedáleň pri GAV Levice, Mierová 5, 934 03 Levice ako verejný obstarávateľ, 

zverejňuje týmto výzvu na predkladanie cenových ponúk pre zákazku s finančným limitom  

podľa § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zadávanú postupom podľa § 117 zákona „ ZVO“ ako zákazku s nízkou 

hodnotou. Každý CPV kód predstavuje osobitnú zákazku. 

 

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Vladimír Tóth, riaditeľ školy 

Kontaktná osoba: Bc. Stela Szentkeresztyová, vedúca školskej jedálne 

Telefón:  036/6319047 

E-mail:  riaditel@gav.sk 

 

 

1.Názov zákazky: 

Dodávka mrazených hydinových  výrobkov, chladených hydinových výrobkov 

 

2.Opis predmetu zákazky 

Školská jedáleň  pri GAV, Mierová 5, Levice, zabezpečuje na kalendárny rok 2018 

dodávateľa  potravinových výrobkov v nasledovnej štruktúre a množstve: 

 

Hydina mrazená                                          CPV 151 120 00-6    /3.500 kg 

Hydina                                                         CPV 151 121 00-7 

Kuracie, kačacie prsia                                                                950 kg + 130 kg – 5870 eur 

Kuracie stehná vykost. bez kože a kostí                                    750 kg  - 2850 eur       

 

Predmetné špecifikované potraviny musí úspešný uchádzač /dodávateľ/ v priebehu kal. roka 

doručiť najmenej trikrát  týždenne  do skladových priestorov ŠJ vždy ráno od 6,30 do 7,30 

hodiny. Dodané mäsové výrobky musia byť v zmrazenom stave v prvotriednej kvalite  

dodávané  aj na kilá nie kartóny.   

Zelenina  mrazená  miešaná aj  balená podľa druhu dodávaná aj na kilá.    

Požadované doloženie nasledovných dokladov: 

-úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako  hydinový bitúnok vydané ŠV a 

PS SR, alebo úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne od dodávateľa suroviny 

-čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal 

rozhodnutie o schválení bitúnku 

-kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín, alebo značka kvality SK 

 

 

3.Predpokladaná hodnota zákazky: 

   13.500,00 € bez DPH 

 

 

4. Predkladanie ponúk: 

    Do dvoch dní od zverejnenia výzvy. 

 

 

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.gav.sk 

mailto:riaditel@gav.sk

