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Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

 

1. Názov predmetu zákazky 
 

Zabezpečenie cateringu pre účastníkov informačných aktivít projektu 

 

2. Kódy podľa Hlavného slovníka obstarávania (CPV): 
 

15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 

15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky 

15900000-7 - Nápoje, tabak a príbuzné produkty 

 

3. Opis predmetu zákazky 
 

Predmetom zákazky je nákup a dodanie potravín na základe vystavených objednávok pre účastníkov 

informačných aktivít národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ďalej 

len „NP ZIVSE“). Občerstvenie sa bude skladať zo štyroch základných druhov tovaru – minerálna voda, 

chrumky, ovsené a proteínové tyčinky. 

 

3.1. Minimálne technické a obsahové požiadavky určené verejným obstarávateľom:  

 

Dodanie: minerálna voda  

Typ: minerálna voda balená v ekologickom obale  – perlivá a neperlivá. Perlivá minerálna voda s príchuťou 

(napríklad limetka – mäta, citrón) a neperlivá minerálna voda bez príchute. Minerálna voda balená 

v ekologických fľašiach vzhľadom k rastúcim ekologickým problémom a uvoľňujúcemu sa bisfenolu. 

Príchuť: perlivá ochutená napríklad limetka – mäta, citrón, neperlivá bez príchute 

Obsah balenia: min. 375ml a max. 500ml 

Maximálne množstvo: 990 ks ochutená-perlivá a 990 ks neochutená-neperlivá, spolu 1980 ks 

Značka: Voss alebo ekvivalent podľa návrhu dodávateľa, tak, aby spĺňala opis.  

 

Dodanie: chrumky 

Typ: hygienicky balené kukuričné chrumky. Chrumky neobsahujú žiadne druhy orechov (ani stopové 

množstvo), neobsahujú lepok, konzervačné látky a sú bezglutenové. Sú označené ako BIO a sú vhodné pre 

osoby trpiace celiakiou a alergiou. Zloženie chrumiek je z ekologických surovín a neobsahuje konzervačné 

látky  

Príchuť: solené, syrové  

Obsah balenia (váha): min. 50 g a max. 70 g 

Maximálne množstvo: 990 ks slané a 990ks syrové, spolu 1980 ks  

Značka: Biosaurus alebo ekvivalent podľa návrhu dodávateľa, tak, aby spĺňala opis. 
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Dodanie: ovsená tyčinka 

Typ: műsli ovocná tyčinka pevnej štruktúry, hygienicky balená. Tyčinka obsahuje minimálne 50 % ovocnej 

zložky, zvyšok tvoria cereálie, ovsené vločky a orechy. Bez obsahu lepku, pridaného cukru a konzervantov.  

Vhodné pre osoby trpiace celiakiou 

Príchuť: preferujeme viacero príchutí  

Obsah balenia (váha): min. 23 g, max. 55 g 

Maximálne množstvo: 1980 ks rovnomerne rozdelené podľa príchutí, ktoré vie dodávateľ poskytnúť  

Značka: Fit, Grizly Raw Bar alebo ekvivalent podľa návrhu dodávateľa, tak, aby spĺňala opis.  

 

Dodanie: proteínová tyčinka  

Typ: hygienicky balená proteínová tyčinka. Obsah bielkovín v tyčinke 45 – 55 %, obsah sacharidov max. do 

23 % a cukrov max. do 0,10 %. Tyčinky neobsahujú žiadne druhy orechov (ani stopové množstvo), ďalej 

neobsahujú mlieko, sóju, syrovatku, obilniny, pridaný cukor a fruktózu. Vhodné pre osoby trpiace 

celiakiou 

Príchuť: vanilka, jahoda, čokoláda, alebo iná príchuť podľa návrhu dodávateľa, tak, aby spĺňala opis 

Obsah balenia: min. 45g a max. 55g 

Maximálne množstvo: 1980 ks rovnomerne rozdelené podľa príchutí, ktoré vie dodávateľ poskytnúť   

Značka: Biotech USA Zero Bar, Sportness Eiweiss alebo ekvivalent podľa návrhu dodávateľa, tak aby spĺňal 

opis. 

 

3.2. Počet informačných aktivít NP ZIVSE organizovaných verejným obstarávateľom  

 

Verejný obstarávateľ použije predmet zákazky na 36 inovačných workshopov s celkovým predpokladaným 

počtom 900 študentov a tiež na 18 ostatných informačných aktivitách a podujatiach s celkovým 

predpokladaným počtom 1080 účastníkov. Spolu ide o 1980 účastníkov.  

 

3.3. Nákup potravín pre cieľové skupiny jednotlivých podaktivít NP ZIVSE  

 

Cieľovými skupinami sú účastníci informačných aktivít projektu (napr. konferencie, semináre, inovačné 

workshopy, veľtrhy, výstavy a iné podujatia.), organizovaných alebo spoluorganizovaných verejným 

obstarávateľom. Dodanie tovaru požaduje verejný obstarávateľ v samostatných objednávkach 

z  maximálneho objemu podľa pokynov obstarávateľa.  

Maximálne počty kusov tovaru: 

 

Názov tovaru  
 

Počet ks  

Minerálna voda  1980 

Chrumky 1980 

Ovsená tyčinka 1980 

Proteínová tyčinka 1980 

Spolu 7920 

 

   



 

3 
 

4. Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa: objednávateľ si vyhradzuje právo k reklamácií dodaných 

produktov. 

 

5. Lehoty dodania tovaru: 

 

5.1. Dodávateľ dodá tovar na základe obstarávateľom vystavených objednávok, ktoré musia byť 

doručené nie menej ako 21 dní pred požadovaným dátumom dodania, v ktorej okrem iného uvedie počet 

kusov tovaru ako aj dátum dodania. 

 

6. Miesto dodania tovaru: miestom dodania tovaru bude Trnavská cesta 100, Bratislava, alebo Bajkalská 

cesta 27, Bratislava, ako sa strany dohodnú. 

 

7. Zdroj financovania: zákazka bude financovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie 

prostredníctvom operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

 

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky:  
 
1. Náklady na dopravu pri dodaní tovaru nie sú predmetom zákazky a nie sú hradené verejným 
obstarávateľom. 
 

2.  Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať tovar s dobou trvanlivosti minimálne deväť mesiacov odo 

dňa dodania tovaru. 

 

3. Tovar pri dodaní objednávateľovi musí byť zabalený, uložený a prepravovaný v súlade s hygienickými, 

resp. inými predpismi, ktoré stanovujú požiadavky a podmienky balenia, uloženia a prepravy tovaru. 

 

4. Dodávateľ je povinný dodať objednávateľovi tovar v druhu, množstve a kvalite požadovanej 

objednávateľom.  

 

5. Dodávateľ je povinný dodať spolu s tovarom dodací list, resp. iné potrebné doklady.  

 

 

 

 

 


