
časť č. 1

Obchodné meno uchádzača:  Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad

Adresa/sídlo uchádzača:  Karpatská 9, 058 01 Poprad
 
IČO: 36166952

 
DIČ: 2021444854

Platca DPH: áno / nie (nehodiace sa prečiarknuť)

UPOZORNENIE: Všetky položky musia byť vyplnené. Kritérium 2

Pol. č. Názov Minimálne požiadavky na 
položku MJ

Predpokladaný počet 
jednotiek za 12 

mesiacov

Jednotková cena v 
EUR bez DPH

Sadzba 
DPH v %

Jednotková 
cena v EUR s 

DPH

Cena CELKOM s 
DPH za 

predpokladaný 
počet jednotiek za 

12 mesiacov

Udelená Značka kvality 
ANO/NIE

Chlieb zemiakový krájaný  Hmotnosť 800g ks 300
Chlieb ražný Hmotnosť 500g ks 600
Chlieb dlháň Hmotnosť 400g ks 1 200
Chlieb ražný Hmotnosť 800 g ks 800
Vianočka tuková Hmotnosť 350g ks 700
žemľa tuková Hmotnosť 100g ks 1 000
Žemľa tuková Hmotnosť 50 g ks 1 500
Žemľa celozrnná Hmotnosť 50g ks 1 200
Rožok hladký/obyčajný Hmotnosť 43 g ks 6 000
Rožok celozrnný Hmotnosť 50 g ks 4 000
Delikateska Hmotnosť 50g ks 1 400
Bavorské pečivo Hmotnosť 45 g ks 1 400
Bosniak Hmotnosť 120g ks 800
Bageta Hmotnosť 100g ks 1 000
Bageta celozrnná Hmotnosť 100 g ks 1 000
Pizza rožok Hmotnosť 70g ks 1 200
Slaninový rožok Hmotnosť 70g ks 1 000
Škvarkový pagáčik Hmotnosť 60g ks 500
Osie hniezdo Hmotnosť 80g ks 3 000
Rožok mramorový Hmotnosť60g ks 200
Šatvôčka Hmotnosť 80g ks 1 200
Bábovka Hmotnosť 70g ks 300
Čokoládové pečivo Hmotnosť 90g ks 400
Pečivo lístkové Hmotnosť 80g ks 4 000
Croissant Hmotnosť 80g ks 500
Švajčiarka Hmotnosť 80g ks 1 000

závin plnený/kakao mak, orech/ Hmotnosť250g ks
800

zemplinský koláč hmornosť 350g ks 400
Strúhanka z bieleho pečiva kg 10
Cena CELKOM s DPH za predpokladaný počet jednotiek za 12 mesiacov
Počet položiek s udelenou Značkou kvality

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

Kritérium 1
Označenie navrhovanej položky

vyplní uchádzač



V ............................., dňa .........................................

Fyzická osoba alebo štatutárny orgán:   meno, podpis



časť č. 2 

Obchodné meno uchádzača: Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad

Adresa/sídlo uchádzača: Karpatská 9, 058 01 Poprad
 
IČO: 36166952

DIČ:2021444854

Platca DPH: áno / nie (nehodiace sa prečiarknuť)
UPOZORNENIE: Všetky položky musia byť vyplnené. Kritérium 2

Pol. 
č. Názov Minimálne požiadavky na položku MJ  Predpokladaný počet jednotiek 

za 12 mesiacov 

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH

Sadzb
a 

DPH 
v %

Jednotko
vá cena v 
EUR s 
DPH

Cena 
CELKOM s 

DPH za 
predpokladaný 

počet 
jednotiek za 12 

Udelená 
Značka 
kvality 

ANO/NIE

Semolinové cestoviny - rôzne druhy

semolinové sušené cestoviny rôznych tvarov (farfalle, 
kolienka, penne, fliačky, široké rezence atď.), 
z tvrdej pšenice, gastrobalenie 5kg

kg 250,00                                       

Semolinové cestoviny - rôzne druhy
semolinové sušené cestoviny rôznych tvarov (farfalle, 
kolienka, penne, fliačky, široké rezence atď.), 
z tvrdej pšenice, balenie 400g - 500g

kg 50,00                                         

Špagety semolinové semolinové sušené cestoviny, 
 z tvrdej pšenice, balenia 400g - 500g

kg 20,00                                         

Špagety semolinové
semolinové sušené cestoviny, 
z tvrdej pšenice
gastrobalenie 5 kg

kg 80,00                                         

Ryža Slovenská, tarhoňa semolinové sušené cestoviny, 
z tvrdej pšenice, balenie 400g-500g

kg 80,00                                         

Ryža Slovenská, tarhoňa semolinové sušené cestoviny, 
z tvrdej pšenice, gastrobalenie 5kg

kg 250,00                                       

Cestoviny bezvaječné

rôzne tvary (napr. penne, kolienka, fliačky, široké 
cestoviny, niťovky atď.) 400g -  500g
pšeničné

kg 100,00                                       

Cukor kryštál balenie 1 kg kg 800,00                                       
Cukor práškový protihrudkujúca látka, balenie 1 kg kg 120,00                                       

Vanilkový cukor 
zloženie: cukor, extrakt z vanilky,
 balenie 1kg 

kg 8,00                                          

Horčica plnotučná 
neobsahuje lepok, bez chemickej konzervácie, 
neprifarbená. Hmotnosť 950 g

kg 14,00                                         

Horčica plnotučná 
bez chemickej konzervácie, neprifarbená. Hmotnosť 
200 g

ks 100,00                                       

Med včelí pravý včelý med, nemiešaný, Hmotnosť 500g - 950 g kg 80,00                                         

bujón
v ponuke min. 5 rôznych príchutí, balenie od 500g - 
1000g

kg 20,00                                         

Americké zemiaky balenie 20-30g ks 10,00                                         
Bobkový list balenie 10g ks 40,00                                         
Čierne celé balenie 500g kg 0,50                                          
Čierne mleté balenie 500 g kg 0,50                                          
Grilovacie korenie balenie 500 g kg 1,50                                          
Korenie kurkuma balenie 20 g ks 5,00                                          
Korenie šafrán balenie 12g ks 5,00                                          
Korenie tymian balenie 9 g ks 5,00                                          
Korenie kari balenie 18g ks 5,00                                          
Korenie oregano balenie 18g ks 5,00                                          
Korenie bazalka  balenie 5g ks 10,00                                         
Korenie na pizzu balenie 18g ks 6,00                                          
Korenie na ryby balenie 20g ks 20,00                                         
Majorán balenie 6g ks 30,00                                         
Rasca celá balenie 20g ks 40,00                                         
Rasca celá balenie 500 g kg 0,50                                          
Rasca mletá balenie 500 g kg 0,50                                          
Rasca mletá balenie 20 g ks 40,00                                         
Muškátový orech mletý balenie 20 g ks 5,00                                          
Korenie nové celé balenie 15 g ks 20,00                                         
Paprika sladká lahôdková balenie 500 g ks 10,00                                         
Škorica mletá balenie 20 g ks 20,00                                         

Červená repa 
sterilizovaná, Strúhaná - rezance, kocky,
balenie 3 500g - 3 600g

ks 12,00                                         

solamyl balenie 200g kg 0,60                                          
Škrob kukuričný Hmotnosť 200g kg 0,60                                          
Škrob zemiakový Hmotnosť 200g kg 0,60                                          
Šošovica suchá I. trieda kvality, gastrobalenie 5 kg kg 50,00                                         
Šošovica suchá I. trieda kvality, balenie 500 g kg 40,00                                         
Šošovica červená  I. trieda kvality, kg 5,00                                          
Citrodeko  balenie 70 g ks 20,00                                         
Zlatý klas balenie 1kg kg 10,00                                         
Káva melta balenie 500g kg 6,00                                          

Kakao holandské 
obsah kakaového masla min 10%  
Hmotnosť: 100g

ks 60,00                                         

Granko 
30% kakao
Hmotnosť: 400g

ks 5,00                                          

Soľ varená jódovaná jedlá soľ, balenie 1 kg kg 250,00                                       
Horalky 45g ks 400,00                                       
Oblátky kakaové rezy 35g ks 200,00                                       
Tatranky 33g ks 400,00                                       
BeBe dodré ráno /rôzne druhy/ ks 400,00                                       
Musli tyčinka 30g ks 400,00                                       
tyčinka Fit fruit 23g ks 400,00                                       
Čokoládová figúrka ks 200,00                                       
Čaj ovocný lesná zmes 50 g ks 200,00                                       
Čaj čierny  vrecúško 50g ks 200,00                                       

Čaj ovocný 

rôzne chute (lesné plody, ovocný atď.),
zmes musí obsahovať zložku tvoriacu prívlastkové 
označenie a chuť, vrecúško 50 g

ks 500,00                                       

Džús 200 ml 
rôzne príchute, 100% ovocnej zložky 
objem 200 ml

ks 2 500,00                                    

ovocná šťava 
rôzne príchute, 50% - 100% ovocnej zložky 
objem 1 lit.

l 50,00                                         

Kečup jemný 

spracovaná zelenina, pretlaky jednodruhové, s 
podielom pridaného cukru, zahustené, neprifarbené, 
min. 150 g paradajok na 100 g kečupu. 
Hmotnosť obsahu 800-900 g

kg 40,00                                         

Koktail kompót
zmes ovocia
Balenie: 2 500 g ks

25,00                                         

vyplní uchádzač

Označenie 
navrhovanej položky

Kritérium 1



Ananásový kompót kúsky 
ananás kúsky v mierne sladkom náleve, spracované, 
sterilizované ovocie, kompót jednodruhový s nálevom. 
Hmotnosť 3 100 g

ks 8,00                                          

Ananásový kompót kúsky 
ananás kúsky v mierne sladkom náleve, spracované, 
sterilizované ovocie, kompót jednodruhový s nálevom. 
Hmotnosť 565 g

ks 10,00                                         

Broskyňový kompót polené 

Broskyňový kompót v sladkom náleve. 
Sterilizovaný.Hmotnosť 2 600 g

ks 3,00                                          

Broskyňový kompót polené 
Broskyne polené, odkôstkované. Sterilizované
Hmotnosť 820 g

ks 15,00                                         

Hruškový kompót
v sladkom náleve, kocky. Sterilizovaný.
Hmotnosť: 2 500 g

ks 2,00                                          

Jahodový kompót
v sladkom náleve. Sterilizovaný.
Hmotnosť: 410g

ks 10,00                                         

Jahodový kompót
v sladkom náleve. Sterilizovaný.
Hmotnosť:2 500 g

ks 3,00                                          

Čerešňový kompót
v sladkom náleve. Sterilizovaný.
Hmotnosť: 3 500 g

ks 8,00                                          

Kompót marhuľový
Marhule (nelúpané, polené)
Hmotnosť: 2 500 g

ks 3,00                                          

Višňový kompót zloženie: višne odkôstkované. Hmotnosť 3 600 g ks 8,00                                          

Kukurica sladká
kukurica v sladkoslanom náleve, spracovaná 
sterilizovaná, jednodruhová, hmotnosť á 400 g

ks 80,00                                         

Kypriaci prášok 
Kypriaci prášok do pečiva
balenie 12g

ks 20,00                                         

Čalamáda sterilizovaná 3 500 g ks 12,00                                         

Lečo sterilizované
zeleninové lečo v sladkokyslom náleve, spracovaná 
zelenina, balenie á 3 500 g 

ks 20,00                                         

Lečo sterilizované
zeleninové lečo v sladkokyslom náleve, spracovaná 
zelenina, balenie á 670 g 

ks 70,00                                         

Lekvár slivkový  Hmotnosť: 4000 g kg 30,00                                         
Čokoláda nutela Hmotnosť: 3 000 g kg 20,00                                         
Džem ovocný   min. 3 rôzne príchute, 4 000 - 5 300 g kg 180,00                                       
Mak mletý, balenie 1 kg kg 18,00                                         
Múka 3 druhy: fazuľová, hrachová, šošovicová, hnotnosť 1kg kg 4,00                                          
Hladká múka pšeničná pšenica potravinárska, balenie 1 kg kg 500,00                                       
Polohrubá múka pšeničná pšenica potravinárska, balenie 1 kg kg 1 200,00                                    
Hrubá múka pšeničná pšenica potravinárska, balenie 1 kg kg 10,00                                         
Ocot ocot kvasný liehový 8 %, balenie 1 lit. l 50,00                                         

Šampiňóny krájané 
konzervované huby v mierne slanom náleve, 
sterilizované, balenie á 700 g 

ks 20,00                                         

Uhorky kyslé  
uhorky 5- 8 cm v korenenom sladkokyslom náleve s 
cukrom a sladidlom, balenie 660 g 

ks 20,00                                         

Uhorky kyslé  
uhorky 5- 8 cm v korenenom sladkokyslom náleve s 
cukrom a sladidlom, balenie á 3 500 g 

ks 65,00                                         

Ovsené vločky
neochutené. 
Hmotnosť obsahu 350 - 500 g 

kg 6,00                                          

Tofu

výrobok zo sójových bôbov
bez, aj z príchuťou
balenie: 180g kg

40,00                                         

pašteka
min. 3 druhy,  
balenie:  á 100g ks

300,00                                       

Ajvar papriková zmes 690g - 720g kg 3,00                                          

Paradajky lúpané 
lúpané , krájané paradajky
balenie 2 100  g kg

5,00                                          

Paradajkový pretlak balenie 190 g ks 30,00                                         
Paradajkový pretlak balenie 700 g ks 40,00                                         
Paradajkový pretlak LA CATERINA, balenie 800 g ks 90,00                                         
Paradajkový pretlak balenie 3.600 g ks 12,00                                         

Olivy zelené
Zelené olivy krájané. Spracované olivy.
balenie: 300 g - 1000 g 

kg 2,00                                          

Olivy čierne 
čierne olivy krájané v slanom náleve. Spracované olivy. 
Sterilizované.balenie: 300 g - 1000 g 

kg 2,00                                          

Olej slnečnicový slnečnicový , repkový 1 l kg 880,00                                       

Olivový olej 
Extra panenský olivový olej 
750 ml - 1,5L. 

kg 5,00                                          

krúpy jačmenné 
zloženie: Jačmeň siaty , lúpaný
rôzne druhy (malé, stredné, perličky)
balenie 500 g 

kg                                           5,00 

Krupica detská pšeničná kruica jemná dehydrovaná, balenie 500 g kg                                          40,00 

kápia sterilizovaná 
Kápia  v sladkokyslom korenenom náleve
balenie: 300 g - 660 g

kg                                          10,00 

Chren chren sterilizovaný,  balenie 160 g - 670 g kg                                           6,00 
Hrozienka sušené spracované ovocie sušené, balenie 100g kg                                           2,00 

Zmes sušených húb
zloženie: shii-take (húževnatec jedlý), kozák 
osikový (žltooranžový, hrabový, brezový), hliva 
ustricová, masliak obyčajný, 

kg                                           1,00 

Hrášok 
zloženie: sterilizovaná zelenina jednodruhová, hrášok, 
voda, soľ, balenie 500g-700 g

ks                                        100,00 

Hrach žltý suchý  lúpaný, I. trieda kvality, kg                                          20,00 
Fazuľa červená suchá  I. trieda kvality, kg                                          35,00 
Fazuľa biela suchá  I. trieda kvality, kg                                           5,00 
Minerálna voda stolová Rajec nesítený, balenie  0,33 lit. ks                                        300,00 

Ryža ryža biela lúpaná guľatá, dlhozrná I. akosti, balenie 1 kg 
kg 900,00                                       

Bulgur pšeničný bulgur, hrubo mletá pšenica, kg 5,00                                          
Droždie instantné balenie 10 g ks 900,00                                       
Droždie balenie 42 g kg 5,00                                          
Kôpor sterilizovaný balenie 240 g ks 16,00                                         
Cesnaková pasta balenie 800 g ks 20,00                                         
Cesnaková pasta balenie 200 g ks 30,00                                         
Cesnak granulovaný balenie 20 g ks 10,00                                         
Pažítka sušená balenie 100 g ks 10,00                                         
Petržlenová vňať sušená balenie 100 g ks 10,00                                         
Tuniak kúsky v  oleji  balenie 1 kg kg 2,00                                          
Tuniak kúsky v oleji balenie 185 g ks 20,00                                         
Cícer suchý, balenie 500g ks 10,00                                         

Fazuľové lusky/struky 
zloženie: zelené (žlté) fazuľové struky, voda, soľ, 
balenie  3 500 g

ks 40,00                                         

Sardinky v oleji balenia 900g ks 3,00                                          
Sardinky v oleji balenie 125g ks 50,00                                         
Orechy vlašské lúpané jadrá, kg 20,00                                         
Boloňská omáčka instantná,  drvené paradajky, oregano, cesnak, kg 4,00                                          
Majolenka balenie 450g ks 25,00                                         
smažený hrášok balenie 500g ks 6,00                                          
sójová omáčka balenie 16g ks 2,00                                          
strúhanka balenie 500g kg 100,00                                       
worchestr balenie 17 g ks 2,00                                          
medvedí cesnak pasta kg 1,20                                          
Cena CELKOM s DPH za predpokladaný počet jednotiek za 12 mesiacov
Počet položiek s udelenou Značkou kvality



Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V ............................., dňa .........................................

..................................................................................
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán:   meno, podpis



časť č. 3

Obchodné meno uchádzača:  Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad

Adresa/sídlo uchádzača: Karpatská 9, 058 01 Poprad
 
IČO: 36166952

DIČ: 2021444854

Platca DPH: áno / nie (nehodiace sa prečiarknuť)
UPOZORNENIE: Všetky položky musia byť vyplnené.

Pol. 
č. Názov

Bravčové karé b.k. a kože
Bravčové stehno k.ú. 

Bravčové plece b.k. a kože

Hovädzie zadné, k.ú
Hovädzie stehno b.k.  
Hov. roštenka 
Cena CELKOM s DPH za predpokladaný počet jednotiek za 12 mesiacov
Počet položiek s udelenou Značkou kvality

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V ............................., dňa .........................................

..................................................................................
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán:   meno, podpis



Obchodné meno uchádzača:  Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad

Minimálne požiadavky na položku MJ

Predpoklada
ný počet 

jednotiek za 
12 mesiacov

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH

Sadzba 
DPH v 

%

čerstvé, kuchynská úprava,krajina pôvodu SR kg 250
čerstvé, kuchynská úprava, krajina pôvodu SR) kg 600
čerstvé, kuchynská úprava, bez kože a tuku, krajina 
pôvodu SR kg 300
čerstvé, kuchynská úprava,krajina pôvodu SR kg 500
čerstvé , bez kuchynskej úpravy,krajina pôvodu SR kg 80
čerstvé , kuchynská úprava,krajina pôvodu SR 50

Cena CELKOM s DPH za predpokladaný počet jednotiek za 12 mesiacov

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

Kritérium 1
vyplní uchádzač



Kritérium 2

Jednotková 
cena v EUR 

s DPH

Cena 
CELKOM s 

DPH za 
predpokladaný 

počet 
jednotiek za 12 

mesiacov

Udelená 
Značka 
kvality 

ANO/NIE

Kritérium 1
vyplní uchádzač

Označenie 
navrhovanej položky



časť 4

Obchodné meno uchádzača: Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad

Adresa/sídlo uchádzača: Karpatská 9, 058 01 Poprad
 
IČO: 36166952

DIČ: 2021444854

Platca DPH: áno / nie (nehodiace sa prečiarknuť)
UPOZORNENIE: Všetky položky musia byť vyplnené.

Pol. č. Názov

kurča celé bez drobkov, kalibrované, /kuchynsky 
upravené/

kuracie stehná kalibrované /kuchynsky upravené/

kuracie stehná vykostené /kuchynský upravené
kuracie pečeň

kuracie prsia /kuchynský úpravané/ 

králičie mäso /kuchynský upravené/

morčacie prsia /kuchynský upravené/

Cena CELKOM s DPH za predpokladaný počet jednotiek za 12 mesiacov
Počet položiek s udelenou Značkou kvality

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V ............................., dňa .........................................

..................................................................................
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán:   meno, podpis



Obchodné meno uchádzača: Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad

UPOZORNENIE: Všetky položky musia byť vyplnené.

Minimálne požiadavky na položku MJ

hlbokomrazené mäso , trieda kvality A,  váha 1 400g - 2 000g, slovenské
kg

hlbokomrazené mäso, nesolené, trieda kvality A,
kalibrované 220g, slovenské kg
hlbokomrazené mäso, trieda kvality A kg
hlbokomrazené mäso, trieda kvality A ks
hlbokomrazené mäso, bez kosti a kože, nesolené, trieda kvality A,
slovenské kg

hlbokomrazené mäso bez kosti, chrbát, trieda kvality A
kg

hlbokomrazené mäso, bez kosti a kože, nesolené, trieda kvality A,slovenské
kg

Cena CELKOM s DPH za predpokladaný počet jednotiek za 12 mesiacov

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.



Kritérium 2

 
Predpoklada

ný počet 
jednotiek za 
12 mesiacov 

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH

Sadzba 
DPH v 

%

Jednotková 
cena v 
EUR s 
DPH

Cena 
CELKOM s 

DPH za 
predpokladaný 
počet jednotiek 
za 12 mesiacov

Udelená 
Značka 
kvality 

ANO/NIE

40,00            

330,00          
100,00          

5,00             

600,00          

40,00            

100,00          

Kritérium 1
vyplní uchádzač

Označenie 
navrhovanej 

položky



časť 5

Obchodné meno uchádzača: Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad

Adresa/sídlo uchádzača: Karpatská 9, 058 01 Poprad
 
IČO: 36166952

DIČ:2021444854

Platca DPH: áno / nie (nehodiace sa prečiarknuť)
UPOZORNENIE: Všetky položky musia byť vyplnené.

Pol. 
č. Názov

Dusená šunka bravčová

Párky obyčajné jemné 

Údená slanina gazdovská

klobása 
Bravčové mäso údené /moravské/
Nátierka šunková pena  
salána suchá
Cena CELKOM s DPH za predpokladaný počet jednotiek za 12 mesiacov
Počet položiek s udelenou Značkou kvality

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V ............................., dňa .........................................

..................................................................................
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán:   meno, podpis



Minimálne požiadavky na položku MJ

 
Predpoklad
aný počet 

jednotiek za 
12 mesiacov 

Jednotková 
cena v 

EUR bez 
DPH

min. 90 % mäsa
bez pikantných korenín kg 80,00           
min. 90 % mäsa (bravčové, hovädzie alebo kombinácia)
bez pikantných korenín kg 90,00           
bez nástreku, bravčový bok min 95%

kg 10,00           
sušená jemná, nepikantná, min 90% mäsa
bez farbív, bez konzervantov kg 15,00           
kvalita A kg 20,00
kvalita A ks 300,00
kvalita A kg 30,00

Cena CELKOM s DPH za predpokladaný počet jednotiek za 12 mesiacov

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

Kritérium 1
vyplní uchádzač



Kritérium 2

Sadzba 
DPH v 

%

Jednotková 
cena v EUR 

s DPH

Cena 
CELKOM s 

DPH za 
predpokladaný 

počet 
jednotiek za 12 

mesiacov

Udelená 
Značka 
kvality 

ANO/NIE

Kritérium 1
vyplní uchádzač

Označenie navrhovanej 
položky



časť 6

Obchodné meno uchádzača:  Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad

Adresa/sídlo uchádzača: Karpatská 9, 058 01 Poprad
 
IČO: 36166952

DIČ: 2021444854

Platca DPH: áno / nie (nehodiace sa prečiarknuť)
UPOZORNENIE: Všetky položky musia byť vyplnené.

Pol. 
č. Názov

rybie filé 
hoki
pangasius
Losos 
losos drvený 
treska v majonéze 
Mrazená zelenina viacdruhová - rôzne druhy
Mrazená zelenina viacdruhová - pod sviečkovú
Mraz.zel. jednodruhová - rôzne druhy
Knedličky, šúľance plnené /rôzne druhy/ 
Pirohy bryndzové hlboko mrazené
Tekvica mrazená
Špenát pretlak 
Cena CELKOM s DPH za predpokladaný počet jednotiek za 12 mesiacov
Počet položiek s udelenou Značkou kvality

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V ............................., dňa .........................................

..................................................................................
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán:   meno, podpis



Minimálne požiadavky na položku MJ

 
Predpoklad
aný počet 

jednotiek za 
12 mesiacov 

Jednotková 
cena v 

EUR bez 
DPH

rybie mäso (Aljašská treska), 150g kg 450,00         
rybie mäso 95% kg 10,00           
rybie mäso 95% kg 10,00           
porcovaný s kožou alebo filet, min. 140 g porcie kg 75,00           
nemrazený výrobok v oleji,rybacie mäso 46%, 1 000 g kg 4,00            
nemrazený výrobok,rybacie mäso 46%, 140g ks 500,00         
hmotnosť 2,5 kg kg 280,00         
kocky, prúžky,hmotnosť 2,50 kg kg 200,00         
/karfiól, brokolica, kel, kukurica /,hmotnosť 2,5 kg kg 300,00         
minimálne 3 druhy náplní,  balenie 2,50 kg kg 200,00         
hmotnosť 2,50kg kg 90,00           
hmotnosť 2,50kg kg 100,00         
pretlak, hmotnosť 400g kg 70,00           

Cena CELKOM s DPH za predpokladaný počet jednotiek za 12 mesiacov

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

Kritérium 1
vyplní uchádzač



Kritérium 2

Sadzba 
DPH v 

%

Jednotková 
cena v EUR 

s DPH

Cena 
CELKOM s 

DPH za 
predpokladaný 

počet 
jednotiek za 12 

mesiacov

Udelená 
Značka 
kvality 

ANO/NIE

Kritérium 1
vyplní uchádzač

Označenie 
navrhovan
ej položky



časť 7

Obchodné meno uchádzača: Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad

Adresa/sídlo uchádzača: Karpatská 9, 058 01 Poprad
 
IČO: 36166952

DIČ:2021444854

Platca DPH: áno / nie (nehodiace sa prečiarknuť)
UPOZORNENIE: Všetky položky musia byť vyplnené.

Pol. 
č. Názov

Mlieko polotučné

Mlieko polotučné

Maslo mini 10g

Maslo

kyslomliečne výrobky
dezerty 

Jogurt klasický, rôzne príchute

Jogurt smotanový, rôzne príchute

smotana na šľahanie trvanlivá

smotana kyslá

Tvaroh hrudkovitý 

Bryndza

Syr tavený

Syr tavený 



Syr Eidam údený

Syr Eidam neúdený

Cena CELKOM s DPH za predpokladaný počet jednotiek za 12 mesiacov
Počet položiek s udelenou Značkou kvality

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V ............................., dňa .........................................

..................................................................................
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán:   meno, podpis



Minimálne požiadavky na položku MJ

 
Predpoklad
aný počet 

jednotiek za 
12 mesiacov 

Jednotková 
cena v 

EUR bez 
DPH

1,5 %, homogenizované, ošetrené UHT ohrevom, trvanlivé, balenie 1 
lit. l 5 000,00      
1,5 %, homogenizované, ošetrené UHT ohrevom, trvanlivé, v ponuke 
min.2 rôzne príchute, balenie 250ml. ks 3 000,00      
trvanlivé, vyrobené z pasterizovanej smotany, množstvo mliečneho tuku 
min. 80 %, balenie 1kg kg 11,00           
trvanlivé, vyrobené z pasterizovanej smotany, množstvo mliečneho tuku 
min. 80 %, balenie 250 g kg 700,00         
acidko, v ponuke min. 3 rôzne príchute, balenie 150ml-230ml ks 600,00         
v ponuke min.3 rôzne druhy a príchute, balenie 80g-150g ks 1 000,00      
v ponuke min. 3 rôzne príchute, jogurtová kultúra, obsah mliečneho 
tuku min. 2,4 %, balenie 135g-180 g ks 300,00         
v ponuke min. 3 rôzne príchute, zloženie: smotana, príchuť extrakt (nie 
aróma), balenie 135-180g ks 300,00         

zloženie: smotana, smotanová kultúra, tuk min. 30 %, balenie 240ml - 1l
l 300,00         

zloženie: smotana, smotanová kultúra, tuk min. 12 %, balenie 175ml-200 
ml l 15,00           
zloženie: pasterizované mlieko, mliekárenské kultúry, tuk min 1,5%, 
balenie 200g - 3kg kg 100,00         

prírodný syr z ovčieho a kravského mlieka, obsah tuku min. 48 %, 
balenie 1kg kg 30,00           
nátierkový, tuk min.45%
balenie 1kg - 2kg kg 35,00           
nátierkový, 
balenie 100g - 200g kg 30,00           

Kritérium 1
vyplní uchádzač



polotvrdý zrejúci plnotučný syr, údený, tuk min. 45 %. Zloženie: 
mlieko, jedlá soľ, mliekarenské kultúry, stabilizátor, balenie 1 kg - 
2,560kg kg 40,00           

polotvrdý zrejúci plnotučný syr, neúdený, tuk min. 45 %. Zloženie: 
mlieko, jedlá soľ, mliekarenské kultúry, stabilizátor, balenie 1 kg - 2,60kg

kg 160,00         
Cena CELKOM s DPH za predpokladaný počet jednotiek za 12 mesiacov

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.



Kritérium 2

Sadzba 
DPH v 

%

Jednotková 
cena v EUR 

s DPH

Cena 
CELKOM s 

DPH za 
predpokladaný 

počet 
jednotiek za 12 

mesiacov

Udelená 
Značka 
kvality 

ANO/NIE

Kritérium 1
vyplní uchádzač

Označenie 
navrhovan
ej položky



 



časť 8

Obchodné meno uchádzača: Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad

Adresa/sídlo uchádzača: Karpatská 9, 058 01 Poprad
 
IČO: 36166952

DIČ: 2021444854

Platca DPH: áno / nie (nehodiace sa prečiarknuť)

Pol. 
č. Názov MJ

Minimálne 
požiadavky na 

položku

 
Predpokladaný 
počet jednotiek 
za 12 mesiacov 

zemiaky konzumné neskoré varný typ A alebo B kg I. Akosť 6 000,00           
zemiaky nové kg I. Akosť 200,00              
zemiaky sladké bataty kg I. Akosť 80,00               
banány kg I. Akosť 500,00              
cibuľa kg I. Akosť 600,00              
citróny kg I. Akosť 200,00              
cuketa kg I. Akosť 30,00               
červená repa kg I. Akosť 250,00              
hliva ustricová kg I. Akosť 15,00               
hokkaido tekvica kg I. Akosť 20,00               
hrozno kg I. Akosť 60,00               
hrušky kg I. Akosť 450,00              
jablká kg I. Akosť 750,00              
kaleráb kg I. Akosť 30,00               
kapusta kyslá biela kg I. Akosť 300,00              
kapusta čínska kg I. Akosť 180,00              
kapusta hlávková biela kg I. Akosť 100,00              
karfiol kg I. Akosť 10,00               
mandarínky kg I. Akosť 20,00               
mrkva kg I. Akosť 300,00              
paprika zelená PCR, zelená, žltá kg I. Akosť 130,00              
paradajky kg I. Akosť 400,00              



petržlen koreň kg I. Akosť 70,00               
pomaranče kg I. Akosť 180,00              
pór kg I. Akosť 50,00               
reďkev biela kg I. Akosť 10,00               
reďkovka červená guľatá kg I. Akosť 30,00               
šampiňóny čerstvé kg I. Akosť 60,00               
uhorky šalátové kg I. Akosť 400,00              
zeler kg I. Akosť 80,00               
zázvor kg I. Akosť 3,00                 
broskyne kg I. Akosť 30,00               
 odporúčam určiť len na obdobie /marec-máj/
Počet položiek s udelenou Značkou kvality

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V ............................., dňa .........................................

..................................................................................
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán:   meno, podpis



Kritérium 2

Jednotková 
cena v 

EUR bez 
DPH

Sadzba 
DPH v 

%

Jednotková 
cena v EUR 

s DPH

Cena 
CELKOM s 

DPH za 
predpokladaný 

počet 
jednotiek za 12 

mesiacov

Udelená 
Značka 
kvality 

ANO/NIE

Kritérium 1
vyplní uchádzač

Označenie navrhovanej 
položky





časť 9

Obchodné meno uchádzača: Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad

Adresa/sídlo uchádzača: Karpatská 9, 058 01 Poprad
 
IČO: 36166952

DIČ:2021444854

Platca DPH: áno / nie (nehodiace sa prečiarknuť)
UPOZORNENIE: Všetky položky musia byť vyplnené.

Pol. 
č. Názov Minimálne požiadavky na položku MJ

 
Predpoklada

ný počet 
jednotiek za 
12 mesiacov 

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH

Sadzba 
DPH v 

%

Jednotková 
cena v EUR s 

DPH

Cena 
CELKOM s 

DPH za 
predpokladan

ý počet 
jednotiek za 
12 mesiacov

1 Vajcia 

slepačie vajcia čerstvé v škrupine, 
kvalita A, veľkosť L, podstielkový 
chov ks 8 500,00        

Cena CELKOM s DPH za predpokladaný počet jednotiek za 12 mesiacov
Počet položiek s udelenou Značkou kvality

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V ............................., dňa .........................................

Kritérium 1
vyplní uchádzač



..................................................................................
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán:   meno, podpis



Kritérium 2

Udelená 
Značka 
kvality 

ANO/NIE

vyplní uchádzač

Označenie 
navrhovan
ej položky


