Školský internát, Karpatská 3315/9, 058 01 Poprad

IV. POŽIADAVKY A PODMIENKY
1. MINIMÁLNE KVALITATÍVNE POŽIADAVKY NA POTRAVINY – ČASŤ
MÄSO
a) bravčové mäso, hovädzie mäso a mäsové výrobky
1. Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje pre predmetnú časť verejného obstarávania
komodita - bravčové mäso, hovädzie mäso a mäsové výrobky povinnosť dodávať tovar
najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou a označovanie komodity
zabezpečovať v súlade s platnou legislatívou.
2. Predpokladané množstvá predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe
predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom
upravované počas platnosti zmluvy 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 zmluvného vzťahu.
Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa:
1) Verejný obstarávateľ bude od víťazného uchádzača nakupovať len čerstvé mäsá (môžu byť aj
balené aj nebalené), nie mrazené ani rozmrazené. V prípade, ak víťazný uchádzač na
základe čiastkovej objednávky dodá mrazené alebo rozmrazené mäso, bude sa táto
skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy. Verejný obstarávateľ bude od
víťazného uchádzača požadovať dodanie čerstvého mäsa denne od 05.30 do 07.30 hod.
2) Pri komodite, ktorá je určená na predaj bez balenia „ nebalené mäso“ víťazný uchádzač pri
každom dodaní mäsa na dodacom liste uvedie minimálne tieto údaje:
a) mäso musí byť chované, zabité a balené na Slovensku
b) údaj podľa osobitného predpisu , ktorý sa uvádza za slovom „Obsahuje:“
c) netto množstvo podľa osobitného predpisu,
d) dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátumom spotreby počas ktorej si mäso
udržiava svoje úžitkové vlastnosti.
3) Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku mäsa v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej
na dodacom liste (na obale mäsa ), mäsu neuplynula viac ako 1/3.
V prípade ak uchádzač poruší svoje povinnosti pri v označovaní mäsa alebo mäsu uplynie
viac ako 1/3 z doby spotreby, verejný obstarávateľ takúto dodávku mäsa, nepreberie a
bude túto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy.
4) 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

Telefón: 052/7763414
Fax:
052/7722364
e-mail: internat@sipop.sk

IČO: 36166952
DIČ: 2021444854

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
SK15 8180 0000 0070 0051 2606

Školský internát, Karpatská 3315/9, 058 01 Poprad
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.
5) Verejný obstarávateľ k splneniu podmienok účasti od uchádzačov požaduje predložiť
úradne overené Rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR alebo úradne overené Rozhodnutie o schválení
prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR
výrobcu, od ktorého bude dodávať obstarávané mäso.
b) čerstvá a mrazená hydina, slepačie vajcia a mrazené ryby
1. Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje pre predmetnú časť verejného obstarávania
komodita - čerstvá a mrazená hydina, slepačie vajcia a mrazené ryby povinnosť
dodávať komodity najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou a označovanie
komodity zabezpečovať v súlade s platnou legislatívou.
2. Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na
základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa, pri zohľadnení predpokladaného
navýšenia počtu stravníkov 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.
Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa:
1) Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje pre predmetnú časť verejného obstarávania
komodita - hydina povinnosť dodávať hydinu najvyššej kvality a plniť požiadavky
stanovené legislatívou a označovanie komodity zabezpečovať v súlade s platnou legislatívou.
2) Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na
základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa, pri zohľadnení predpokladaného
navýšenia počtu stravníkov a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti
zmluvy 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 zmluvného vzťahu.
3) Verejný obstarávateľ bude od víťazného uchádzača nakupovať len hydinu bez prívlastkov
krehčené, šťavnaté, solené, mäsový prípravok. Hydina musí byť chovaná, zabitá
a balená na Slovensku.
4) Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku hydiny v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej
na dodacom liste mäsu neuplynula viac ako 1/3.
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V prípade, ak uchádzač poruší svoje povinnosti pri v označovaní hydiny na dodacom liste,
na obale tovaru alebo hydine uplynie viac ako 1/3 z doby spotreby, verejný obstarávateľ
takúto dodávku hydiny, nepreberie a bude túto skutočnosť považovať za hrubé porušenie
zmluvy.
5) 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.
6) Verejný obstarávateľ k splneniu podmienok účasti od uchádzačov požaduje predloženie
úradne overené Rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR alebo úradne overené Rozhodnutie
o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou SR výrobcu, od ktorého bude dodávať obstarávané mäso, kópiu udeleného
platného certifikátu bezpečnosti potravín alebo značka kvality SK.

2. MINIMÁLNE KVALITATÍVNE POŽIADAVKY POTRAVINY ČASŤ OVOCIE
A ZELENINA
1. Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje splnenie povinnosti dodávať potraviny –
zeleninu a ovocie
najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou
a označovanie komodity zabezpečovať v súlade s platnou legislatívou.
2. Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na
základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa, pri zohľadnení predpokladaného
navýšenia počtu stravníkov a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti
zmluvy 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 zmluvného vzťahu.
3. Dodávky budú realizované na základe objednávok, v čase (termíne) podľa potrieb
verejného obstarávateľa.
Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa:
1) Verejný obstarávateľ bude od víťazného uchádzača nakupovať len čerstvé ovocie a zeleninu,
ktorá spĺňa štandardy najvyššej kvality.
2) Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na
dodacom liste neuplynula viac ako 1/3.
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3) 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.
3. MINIMÁLNE KVALITATÍVNE POŽIADAVKY POTRAVINY – MRAZENÁ
ZELENINA, TRVANLIVÉ POTRAVINY, MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY,
CHLIEB A PEKÁRENSKÉ VÝROBKY
1. Podmienky a minimálne kvalitatívne požiadavky
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje plniť povinnosť dodávať komodity najvyššej
kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou a označovanie komodity zabezpečovať
v súlade s platnou legislatívou.
2. Predpokladané množstvá komodít (predmetu zákazky) sú iba orientačné, určené na
základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa, pri zohľadnení predpokladaného
navýšenia počtu stravníkov a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti
zmluvy 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 zmluvného vzťahu. Dodávky budú realizované
na základe objednávok, v čase (termíne) podľa potrieb verejného obstarávateľa.
Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa:
1) Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku cestovín v lehote, v ktorej z doby spotreby
vyznačenej na dodacom liste neuplynula viac ako 1/3.
2) 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.

V. PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry za skutočne
dodaný a prevzatý tovar. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.
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VI. TRVANIE ZMLUVY
01.10.2022 – 31.08.2023
VII. PODMIENKY ÚČASTI
Uchádzač má vytvorené predpoklady na to, aby dodávky všetkých vyššie uvedených komodít
realizoval na základe objednávok od verejného obstarávateľa, v stanovenom čase (termíne)
podľa jeho aktuálnych potrieb a stanovenom množstve (váhe) podľa jeho aktuálnych
potrieb.
Uchádzač vo svojej ponuke predloží:
1. doklad o tom, že uchádzač je oprávnený dodávať komodity vo vzťahu k predmetu
zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (predbežne sa vyžaduje fotokópia ŽL
alebo výpisu z OR - úspešný uchádzač predloží k nahliadnutiu pred uzatvorením
zmluvy originál alebo overenú fotokópiu dokladu). V prípade, ak by uchádzač
nepredložil doklad o tom, že je oprávnený dodávať komodity vo vzťahu k predmetu
zákazky, na ktorú predkladá ponuku, bude zo zákazky vylúčený .
2. do ponúkanej ceny, za jednotlivé položky, uchádzač zahrnie všetky náklady, ktoré
sú spojené s dodaním komodít (napr. dopravné náklady, cena práce, primeraný
zisk).
3. uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť
zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi,
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora.
4. uchádzač svojim podpisom na písomnej ponuke prehlasuje, že spĺňa zákonnú
požiadavku a že s ním verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, pokiaľ bude
jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v SJ.
VIII. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Najnižšia cena.
Zákazka je rozdelená na 9 častí. Uchádzač môže oceniť ktorúkoľvek z uvedených častí
(jednu časť, dve časti, tri časti... alebo aj všetky časti). Jednotlivé časti budú vyhodnocované
samostatne a pre každú časť bude samostatne vyhodnotený úspešný uchádzač.
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá
splní všetky podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu.
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Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
1. položkovite za komodity uvedené v bode II. - cena za mernú jednotku bez DPH, cena
celkom bez DPH, sadzba DPH, cena celkom s DPH, v zmysle špecifikácii, ktoré sú
prílohou výzvy na predkladanie ponúk,
2. navrhovaná zmluvná cena bez DPH, výška DPH a navrhovaná zmluvná cena s DPH,
3. ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, že nie je platcom DPH.
IX. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
Lehota na predkladanie (t.j. doručenie) ponúk je do 23.09.2022 do 15:00 hod. Ponuky spolu
s dokladmi o tom, že uchádzač je oprávnený dodávať komodity vo vzťahu k predmetu
zákazky, na ktorú predkladá ponuku, je potrebné doručiť: cez IS EVO na stránke ÚVO.
X. PODMIENKY VYHODNOTENIA PONÚK
Doručené ponuky, ktoré spĺňajú podmienky a kritériá na vyhodnotenie ponúk, budú
vyhodnotené dňa 28.09.2022 o 13:30 hod. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači
budú informovaní o výsledku vyhodnotenia e-mailom, listom.
XI. ĎALŠIE INFORMÁCIE
1. Ponuky sú záväzné do lehoty plánovaného dátumu zadávania zákazky.
2. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak sa podstatne
zmenia okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
4. Nakoľko je verejné obstarávanie realizované ako zákazka s nízkou hodnotou podľa §
117 ZVO, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.
Dátum zverejnenia: 13.09.2022
Lehota na doručenie ponúk: 23.09.2022, 15:00 hod.
Plánovaný dátum vyhodnotenia ponúk a zadávania zákazky: 28.09.2022, 13:30 hod.,
zadávanie zákazky formou rámcovej dohody s predpokladanou hodnotou zmluvy, ako je
uvedená predpokladaná hodnota zákazky v bode III.
Lehota na realizáciu zákazky : od 01.10.2022 do 31.08.2023.

Mgr. Mária Rošová
riaditeľka ŠI
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