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Opis predmetu zákazky:
03200000-3 Zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
Predmetom obstarávania je dodávanie čerstvej zeleniny a čerstvého ovocia
CPV: 032200009 Zelenina, ovocie a orechy 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 24 hodín od potvrdenia každej samostatnej
objednávky uchádzačom, 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: 45 000 Euro
Čerstvé ovocie
Verejný obstarávateľ verejne obstaráva ovocie v súlade s Prílohou č.1 A. Zoznam
požadovaných druhov čerstvého ovocia 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 napadnuté hnilobou alebo inak poškodené tak, že nie
sú vhodné na spotrebu,
- čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,
- prakticky bez škodcov,
- prakticky bez poškodení spôsobených škodcami, ktorí ovplyvňujú dužinu,
- bez nadmernej povrchovej vlhkosti,
- 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.
2. Minimálne požiadavky na zrelosť
Výrobky musia byť dostatočne vyvinuté, ale nie nadmerne, a ovocie musí vykazovať
uspokojujúcu zrelosť a nesmie byť prezrelé.
Vývoj a stav zrelosti výrobkov musí byť taký, aby im umožnil pokračovať v procese
zrenia a dosiahnuť uspokojivý stupeň zrelosti.
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3. Odchýlka
V každej zásielke sa povoľuje odchýlka desať percent z počtu alebo hmotnosti
výrobkov, ktoré nespĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky. V rámci tejto odchýlky
môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.
4. 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 čerstvé ovocie z integrovanej produkcii v
ovocinárstve za podmienok, že pestovateľ ovocia:
- 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 •max. počet aplikácií
chemických prípravkov: 8 za rok
- zabezpečuje rozbor pôdy raz za tri roky a plodov každoročne každého pestovaného
druhu akreditovanou inštitúciou na vybrané, používané rizikové látky,
- vedie a uchováva všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich
činnostiach
Citrusové plody – citróny, mandarínky, pomaranče
Minimálne požiadavky na kvalitu:
Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre jednotlivé triedy a
povolené odchýlky, citrusové plody musia byť:
- neporušené,
- bez otlačenia a/alebo nadmerných zacelených vonkajších rezov,
- zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú
vhodné na spotrebu, sú vylúčené,
- čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,
- prakticky bez škodcov,
- bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,
- bez známok vysychania a dehydratácie,
- bez poškodení spôsobených nízkou teplotou alebo mrazom,
- bez nadmernej povrchovej vlhkosti, - bez cudzieho pachu a/alebo chuti
Vývin a stav citrusových plodov musia byť také, aby im umožnili:
- vydržať prepravu a manipuláciu
- doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.
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Požiadavky na zrelosť
Citrusové plody musia dosiahnuť primeraný stupeň vývinu a zrelosti, pričom sa venuje
pozornosť kritériám charakteristickým pre odrodu, čas zberu a oblasť pestovania.
Zrelosť citrusových plodov sa vymedzuje pre každý druh týmito parametrami:
- minimálny obsah šťavy,
- minimálny celkový obsah rozpustnej sušiny, t. j. minimálny obsah cukru,
- minimálny pomer obsah cukru/obsah kyselín
- vyfarbenie.
Stupeň vyfarbenia je taký, že na konci normálneho vývinu dosiahnu citrusové plody
farbu charakteristickú pre odrodu na mieste určenia
Citrusové plody, ktoré spĺňajú tieto požiadavky na zrelosť, môžu byť ošetrené
procesom „odzeleňovania“. Toto ošetrenie je povolené, iba ak sa nezmenia
prirodzené organoleptické vlastnosti.
Zatriedenie
Citrusové plody sú zaradené do týchto troch vymedzených tried:
„Extra“ trieda
Citrusové plody v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické
pre odrodu a/alebo obchodný typ. Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých
povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu,
trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.
„I. trieda“
Citrusové plody v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre
odrodu a/alebo obchodný typ. Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad
produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale, povoľujú sa tieto malé chyby:
- malá chyba tvaru,
- malé chyby vyfarbenia vrátane slabých popálenín slnečným žiarením,
- malé chyby pokožky pod podmienkou, že dužina nie je poškodená,
- malé chyby pokožky spôsobené pri raste plodu, ako je striebritosť, hrdzavitosť alebo
poškodenie spôsobené škodcami,
- malé zacelené poranenia spôsobené mechanickým poškodením, ako je poškodenie
ľadovcom, odreniny alebo poškodenie pri manipulácii,
- malé a čiastočné oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade všetkých plodov v skupine
mandarínok.
„II. Trieda“
Táto trieda zahŕňa citrusové plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do
vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej
časti.
Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si citrusové plody zachovajú svoje
základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:
- chyby tvaru,
- chyby vyfarbenia vrátane popálenín slnečným žiarením,
- chyby pokožky pod podmienkou, že dužina nie je poškodená,
- chyby pokožky spôsobené pri raste plodu, ako je striebritosť, hrdzavitosť alebo
poškodenie spôsobené škodcami,
- zacelené poranenia spôsobené mechanickým poškodením, ako je poškodenie
ľadovcom, odreniny alebo poškodenie pri manipulácii,
- zacelené povrchové zmeny pokožky,
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- zhrubnutá pokožka,
- malé a čiastočné oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade pomarančov a čiastočné
oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade všetkých plodov v skupine mandarínok.
Tovar v kvalite II. triedy verejný obstarávateľ vylučuje z verejného obstarávania
– nebude v tejto kvalite tovar odoberať.
USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI
Veľkosť sa určuje podľa maximálneho priemeru v stredovej časti plodu alebo počtu.
Minimálna veľkosť
Uplatňujú sa tieto minimálne veľkosti:
- Citróny
45mm priemer
- Mandarínky
45mm priemer
- Klementínky
35mm priemer
- Pomaranče
53mm priemer
1. Preferovať výrobky mierneho pásma 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 doklad o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou
vydaný Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR podľa čl. 10 nariadenia
(EÚ) č. 543/2011 a výsledok z poslednej kontroly.
3. Vyžadovať doklad o vykonanom rozbore plodov na prítomnosť nežiaducich
látok (ťažké kovy, rezíduá pesticídov, dusičnany) akreditovaným laboratóriom
alebo výskumným ústavom.
4. 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.
Požiadavky na ovocie a zeleninu:
preferovať produkty z integrovanej alebo ekologickej produkcie (prípadne
doložiť certifikát o bio produkcii); v prípade nedostupnosti odoberať produkty
konvenčnej produkcie,
- odporúča sa pri sezónnych produktoch preferovať čerstvé produkty zo
spádovej oblasti škôl;
Kontrola zhody s obchodnými normami OZ je kontrola, ktorú vykonáva
autorizovaný inšpektor v súlade so zákonom č. 491/2001 Z.z. o organizácii trhu s
vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a s
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Nariadením komisie (ES) č. 543/2011 zo 7.júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.1234/2007 (podľa článku 230 ods. 2
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 sa odkazy na nariadenie
(ES) č. 1234/2007 sa považujú za odkazy na nariadenie č. 1308/2013 a č. 1306/2013.)
,pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny.
Kontrola sa vykonáva na všetkých stupňoch obchodu, t.j. na vnútornom trhu u
pestovateľov, vo veľkoobchode a v maloobchode; pri dovoze a pri vývoze OZ z
a do tretích krajín ( mimo EÚ) . ŠVPS SR vedie register obchodníkov s OZ ( vyššie
uvedené všetky stupne obchodu), ktorí majú sídlo v Slovenskej republike.
Kontrola zhody zahŕňa fyzickú a dokladovú kontrolu, pri ktorej inšpektor
posudzuje, či ovocie a zelenina spĺňajú požiadavky stanovené Nariadením
Komisie č.543/2011
Od 1.7.2009 je povinné dodržiavať špecifické obchodné normy pre 10 plodín
( NK 543/2011, Príloha I., časť B) :
jablká
citrusové plody
kivi
šaláty
broskyne a nektárinky
hrušky
jahody
zeleninová paprika
rajčiaky
stolové hrozno
Na všetky ostatné druhy ovocia a zeleniny sa vzťahuje povinnosť dodržiavať
ustanovenia všeobecnej obchodnej normy ( NK 543/2011, Príloha I., časť A)
V prípade, že sa obchodník rozhodne použiť normy EHK/OSN pre jednotlivé plodiny,
tieto musia spĺňať požiadavky predmetnej normy.
Normy
EHK/
OSN
sú
uverejnené
na:
http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-Standards.htm
Ovocie a zelenina, na ktoré sa nevzťahuje osobitná obchodná norma, musí spĺňať
všeobecnú obchodnú normu.
Integrovaná produkcia v ovocinárstve
- používať biologické ochranné prípravky a minimalizovať chemické prípravky na
ochranu rastlín a to len v odôvodnených prípadoch – signalizačná výstraha a len ak sú
povolené v integrovanej produkcii – max. počet aplikácií chemických prípravkov: 8 za
rok
- zabezpečiť rozbor pôdy raz za tri roky a plodov každoročne každého pestovaného
druhu akreditovanou inštitúciou na vybrané, používané rizikové látky,
- zabezpečiť celoročne zelený kryt pôdy porastom bylinných alebo trávových zmesí,
slamou, senom alebo iným mulčovacím materiálom minimálne v každej druhej uličke
ovocného sadu alebo hospodáriť na terasách; alebo zabezpečiť pokrytie pôdy
bylinným porastom bohato
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kvitnúcich rastlín;
- viesť a uchovávať všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich
činnostiach.
Integrovaná produkcia v zeleninárstve
Integrovaná produkcia sa riadi prísnejšími agrotechnickými pravidlami 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
- obmedziť používanie dusíkatých minerálnych hnojív; rozbory pôd na Nmin - používať
na celej výmere biologické ochranné prípravky a minimalizovať chemické prípravky na
ochranu rastlín a to len v odôvodnených prípadoch – signalizačná výstraha a len ak sú
povolené v integrovanej produkcii
•max. počet aplikácií chemických prípravkov: 5 za rok.
- zabezpečiť vyvážený osevný postup /rotáciu plodín podľa druhu pestovanej
zeleniny/4 ročný pre zemiaky,
- každoročne zabezpečiť rozbor každého pestovaného druhu zeleniny/zemiakov na
vybrané chemické látky a dusičnany akreditovanou inštitúciou,
- rozbor pôdnych vzoriek na vybrané, používané chemické látky /pH, P, K v prvom roku
a následné raz za tri roky akreditovanou inštitúciou zabezpečiť stanovenie
minerálneho dusíka v pôde (Nmin) pred založením úrody,
- používať štandardné osivo zelenín a certifikované sadivo konzumných zemiakov.
- viesť a uchovávať všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich
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