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Opis predmetu zákazky:
15500000-3 Mliečne výrobky
15510000-6 Mlieko a smotana
15530000-2 Maslo
15540000-5 Syrárske výrobky
15550000-8 Mliečne výrobky rôznych druhov

(príloha č.1)

Predmetom obstarávania je dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov
CPV: 15500000-3 mliečne výrobky, mlieko
v najvyššej kvalite s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného
obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívou SR a
EÚ.
Predmet obstarávania nie je rozdelený na časti, dodávaný tovar musí spĺňať
požiadavky stanovené legislatívou pre daný predmet zákazky a musí byť
označený v súlade s platnou legislatívou.
Verejný obstarávateľ podpíše s víťazným uchádzačom Rámcovú dohodu na
obdobie 12 mesiacov, tovar bude objednávať na základe pravidelných
čiastkových objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou
predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania,
naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania.
Zabezpečenie dopravy, čím sa rozumie dovoz tovaru na miesto plnenia určeného
verejným obstarávateľom najneskôr do 48 hodín od potvrdenia každej samostatnej
objednávky uchádzačom – podľa rozvozu uvedenej komodity, odvoz a dovoz
reklamovaného tovaru. Zabezpečenie vykládky, čím sa rozumie vyloženie dodaného
tovaru na určené miesto v objektoch pracovísk verejného obstarávateľa.
Zoznam odberných miest verejného obstarávateľa: ZŠS pri ZŠ Pri kríži 11, 841
02 BA
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 23 000 Euro
Mlieko a mliečne výrobky rôzneho druhu
Preferovaný je nákup mlieka a mliečnych výrobkov so zvýšenou úrovňou kontroly,
preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.)
alebo udelenou Značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má
v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.
Verejný obstarávateľ verejne obstaráva mliečne výrobky a mlieko v súlade s Prílohou
č.2 A. Zoznam požadovaných druhov mlieka a mliečnych výrobkov a predpokladaného
množstva za podmienok v súlade s legislatívou EÚ:
1. Minimálne požiadavky na kvalitu
S výnimkou povolených odchýlok sú výrobky:
- neporušené,
- zdravé; vylúčené sú výrobky poškodené tak, že nie sú vhodné na spotrebu,
- čisté, bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,
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- bez škodcov,
- bez cudzieho pachu a/alebo chuti.
Výrobky musia byť v takom stave, ktorý im umožňuje:
- znášať prepravu a manipuláciu,
- doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave
Požiadavky na mlieko:
- preferovať pasterizované a vysoko pasterizované mlieko,
- vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare
neuplynula viac ako 1/5,
Požiadavky na mliečne výrobky:
- syry preferovať s obsahom soli nižším ako 2,5 g/ 100 g výrobku,
- bez rastlinných tukov, farbív, konzervačných látok a iných prísad,
- jogurty a kyslomliečne výrobky s obsahom minimálne 106 viabilných mliečnych
baktérií probiotického charakteru v 1 ml, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm
a konzervačných látok,
- ochutené mlieko a fermentované mliečne výrobky musia mať min. 90 % mliečnej
zložky a max. 7 % cukru z celkovej energetickej hodnoty výrobku (v prípade školského
stravovania) alebo medu, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a
konzervačných látok,
- vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare
neuplynula viac ako 1/5.
2. Označovanie pôvodu produktov
Úplný názov krajiny pôvodu
V prípade výrobkov pochádzajúcich z členského štátu sa názov uvedie v jazyku krajiny
pôvodu alebo v akomkoľvek inom jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre spotrebiteľov v
krajine určenia.
V prípade ostatných výrobkov sa názov uvedie v jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre
spotrebiteľov v krajine určenia.
Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok uchádzačom bude vykonávať kontrolu
preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu
a spĺňa parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby
resp. dátumu minimálnej trvanlivosti. Tovar bude preberať na základe senzorickej
analýzy, t. j. na základe zmyslového posúdenia – farba, vôňa tovaru. V prípade
ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, verejný
obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy.
Verejný obstarávateľ uprednostňuje mlieko a mliečne výrobky z integrovanej
produkcii za podmienok, že chovateľ:
- používa na celej výmere biologické ochranné prípravky a minimalizuje chemické
prípravky na ochranu rastlín a to len v odôvodnených prípadoch – signalizačná
výstraha a len ak sú povolené v integrovanej produkcii
2

Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, www.prikrizi.sk

- vedie a uchováva všetky záznamy o chovateľských postupoch a súvisiacich
činnostiach
Integrovaná produkcia sa riadi prísnejšími agrotechnickými pravidlami (pri chove
dobytka) než konvenčná výroba, teda sa pohybuje medzi zásadami Správnej
poľnohospodárskej praxe (GAP) a ekologickou produkciou. Pri dodržiavaní zásad v
systéme integrovanej produkcie sa znižuje počet chemických ošetrení i hnojenia,
čo prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti a neškodnosť pestovaných plodín, ale aj
šetrenia životného prostredia.
Cieľom integrovanej produkcie je výroba zdravotne neškodných produktov
vysokej kvality pri uplatnení ekologicky prijateľných metód pestovania a
minimalizácii nežiaducich vedľajších účinkov chemických prípravkov na
ochranu rastlín, pri nevyhnutnosti ich používania
Tovar v kvalite II. triedy verejný obstarávateľ vylučuje z verejného obstarávania
– nebude v tejto kvalite tovar odoberať.
Verejný obstarávateľ bude:
1. Preferovať výrobky najvyššej kvality so zvýšenou úrovňou kontroly od výroby až po
ponúkanie na predaj, napríklad pod Značkou kvality SK, prípadne inou obdobnou
značkou alebo certifikátom kvality.
2. Vyžadovať doloženie kópie rozhodnutia o udelení Značky kvality SK alebo podobnej
značky alebo certifikátu kvality.
5. Platné osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej
spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle
potravinového kódexu SR. V prípade, ak dodávka tovaru sa bude vykonávať na
základe zmluvného vzťahu s dopravcom, uchádzač predloží uzavretú zmluvu s
dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú
spôsobilé na prepravu predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ k splneniu podmienok účasti v súlade s §34 ods. 1 písm. m) ak
ide o tovar, ktorý sa má dodať,
• certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické
špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi
kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
• Uchádzač k splneniu podmienok účasti predloží kópiu udeleného platného
certifikátu bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 (STN EN ISO 22000
„Systémy manažérstva bezpečnosti potravín ) alebo Značky kvality SK
alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu
autorizovanou kontrolnou inštitúciou napr: Uplatňovanie zásad správnej
výrobnej praxe v súlade s Potravinovým kódexom v súlade s § 258
Príručka správnej hygienickej praxe alebo podľa § 255 Dokumentácia
správnej výrobnej praxe
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a) Úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkárne vydané Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR
b) Čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od
ktorého dodal rozhodnutie o schválení prevádzky a výroby rybacích
výrobkov podľa bodu

§ 44 Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality
Kvalita: % podiel biopotravín z celkového obstarávaného sortimentu
Uchádzač vo svojej ponuke deklaruje, že tovar s označením BIOPRODUKT bol
pestovaný a ošetrovaný bez použitia chemických prostriedkov, pesticídov a umelých
hnojív a v prípade, že sa na výrobu používajú prírodné potraviny konvenčného
pôvodu, tieto nemôžu prekročiť hodnotu 5% hmotnosti biopotraviny a toto množstvo
musí byť vyznačené na etikete biopotraviny.
Biopotraviny bude uchádzač označovať v dodacom liste minimálne údajmi:
• obchodný názov
• obchodné meno a sídlo výrobcu, baliarne distribútora alebo dovozcu
• údaj o množstve
• dátum výroby
• dátum najneskoršej spotreby
• trieda kvality /ak je pre balený druh stanovená /
• pokyny na skladovanie
• identifikácia výrobnej dávky
• použité zložky
• návod na prípravu alebo použitie
Množstvá tovaru
Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na
základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným
obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych
potrieb. 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.
Vypracovala:
Mgr. Ingrid Tomaškovičová
zamestnanec poverený verejným obstarávaním
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