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Špecifikácia predmetu obstarávania (ponuky) 

Predmetom obstarávania je nákup vzoriek pohotovostných dávok potravín (ďalej len PODAP) 

pre potreby rezortu Ministerstva obrany SR na účely overovania a testovania schopnosti 

zabezpečiť službu stravovania v prípade, že nie je možnosť poskytnúť stravníkom celodennú 

teplú stravu. 

PODAP sa má skladať z  troch hlavných jedál, potravinových doplnkov, nápojov 

a nepotravinových komponentov, potrebných ku konzumácii PODAP.   

Ponuka musí obsahovať sadu zloženú zo siedmych rôznych potravinových dávok, pričom  

hlavné jedlo sa môže opakovať v ponúknutej sade PODAP iba 1x.  
 

Uvedené vzorky budú určené na laboratórne testovanie, overovanie degustáciou a  stravovania 

v poľných podmienkach.  

 

Pre potreby overovania v poľných podmienkach je potrebné dodať 3 sady PODAP (overovanie 

po dobu 14 kalendárnych dní v štruktúre  7 dňového cyklu). 

 

Pre potreby overovania formou degustácie, každý záujemca predloží ponuku 21 hlavných jedál 

zhodných so zložením sady PODAP určených na overovanie v poľných podmienkach 

a vykonanie laboratórnych testov v celkovom počte v rámci ponuky viď tabuľka 1.  

Tabuľka 1: Kvantifikácia vzoriek PODAP ponúkaných jedným záujemcom  

 Množstvo 

vzorky 

Celkové 

množstvo 

Jednotka množstva 

Laboratórny test 7 14 PODAP 

Degustácia 7 x 10 70 PODAP 

Test v reálnych 

podmienkach  

20 x 14 280 PODAP 

 

Bližšie špecifikované jedlá musia z hľadiska energetickej a nutričnej hodnoty spĺňať normu 

STANAG 2937 Ed.5  

Pre koncipovanie ponuky predkladaných PODAP je možné riadiť sa vzorom štruktúry jedál 

uvedených ako vzor v prílohe 2 – Technická špecifikácia. 

Požiadavka na technické podmienky  

1. Hlavné jedlá tvoriace jednotlivé PODAP musia byť balené v obaloch umožňujúcich 

ohrev  inou formou (napr. uvoľňovanie energie na báze chemickej reakcie), ako je 

konvenčné zahrievanie jedla na plameni. Uvedený prostriedok na ohrev stravy musí byť 

súčasťou každého balenia dennej dávky (3 hlavné jedlá / 3 ks prostriedok na ohrev 

stravy). 

2. Maximálna hmotnosť PODAP (kompletnej dennej dávky) 1,8 kg, netto potraviny 

minimálne 1,5 kg. 

3. Energetická hodnota záujemcom predkladanej dennej dávky musí spĺňať požiadavku 

vyššie uvedených dokumentov (3600kcal /15048 kJ).  
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a. Úhrnná energetická hodnota hlavných jedál je stanovená na minimálne 2871kcal 

/ 12000 kJ – hlavné jedlá budú zostavené tak, aby zabezpečovali najmä 

doplnenie potrebných výživových látok ako sú: tuky, sacharidy, minerálne látky 

a podobne podľa údajov v tabuľke 2. 

b. Chlieb s úhrnnou energetickou hodnotou pre 1ks PODAP v objeme cca. 407 

kcal / 1700 kJ. 

c. Výživové doplnky s úhrnnou energetickou hodnotou cca. 311 kcal / 1300kJ, 

minimálne v počte 2 ks. 

d. Prostriedok na prípravu cca 2,0-2,5 litrov nápoja zabezpečujúceho najmä 

doplnenie potrebných vitamínov a energie s možnosťou opätovného uzatvorenia 

obalu. 

Tabuľka 2: Minimálna energ. a nutričná hodnota stravnej dávky podľa STANAG 2937 

Druh Merná jednotka  
Energetická hodnota kcal 3600 

Uhľohydráty g 404 

Bielkoviny g 118 

Tuk max. 1296 kcal 

Vitamín A µg 900 

Tiamín mg 1,2 

Vitamín B6 mg 1,3 

Vitamín B12 µg 2,4 

Kyselina listová µg 400 

Vitamín C mg 45 

Vitamín D µg 5 

Vápnik mg 1000 

Zinok mg 11 

Železo mg 8 

Horčík mg 410 

Draslík mg 3800 

Sodík mg 2300 

Vitamín B2 mg 1,3 

Vitamín B3 mg 16 

Vitamín E mg 10 

Vitamín K µg 70 

Fosfor mg 700 

Jód µg 150 

Selén µg 55 

Fluorid mg 4 

Vitamín B5 mg 6 

 

4. Žiadúce je aby predmetom ponuky boli ku každému kusu PODAP aj nepotravinové 

komponenty, ako napr. prostriedky na konzumáciu stravy (jednorazový príbor, 

papierové utierky, vlhčený obrúsok, obal na odpad...). 

5. Vyžadovaná minimálna trvanlivosť potravinových komponentov 24 mesiacov pri 

teplote skladovania do 25C a nepotravinových komponentov 48 mesiacov. 
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6. Balenie a označovanie:  

V rámci ponuky je potrebné predložiť pre každý PODAP zoznam hlavných jedál, 

potravinových a nepotravinových doplnkov, nápojov a to označením na vonkajšom 

obale a v rámci jednotlivých komponentov na obale každého osobitne v súlade 

s platnou legislatívou o označovaní potravinových výrobkov.  

7. Akceptované cenové rozpätie predkladaných ponúk je 18€ (± 20 %) za jednu stravnú 

dávku (PODAP). Hodnota zákazky predkladanej jedným záujemcom pri dodržaní sumy 

18€ za jeden PODAP je v hodnote 6552€. 

 

Informácie o potravinách, potravinových a nepotravinových doplnkoch a nápojoch 

Každý záujemca v rámci ponuky požadovaného počtu vzoriek PODAP predloží 

obstarávateľovi tieto povinné údaje o jednotlivých položkách tvoriacich ním predkladané 

zloženie pohotovostnej dávky potravín: 

a) názov potravinového a nepotravinového komponentu; 

b) zoznam jednotlivých zložiek obsiahnutých v potravinovom a nepotravinovom 

komponente; 

c) akúkoľvek zložku alebo technologickú pomocnú látku uvedenú v prílohe II Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25 októbra 2011alebo akúkoľvek 

zložku alebo technologickú pomocnú látku odvodenú z látky alebo výrobku uvedeného 

v prílohe II, ktorá spôsobuje alergie alebo neznášanlivosť a ktorá sa používa pri výrobe 

alebo príprave potravinového komponentu, pričom sa nachádza aj v konečnom výrobku, 

aj keď v pozmenenom stave; 

d) množstvo (hmotnosť, resp. %) potravinových zložiek alebo kategórií potravinových 

zložiek obsiahnutých v potravinovom komponente; 

e) netto množstvo potravinového komponentu; 

f) dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby; 

g) všetky osobitné podmienky skladovania a/alebo podmienky použitia ako je napr. 

odolnosť voči vplyvom okolia (teplota, tlak, vlhkosť, prach, piesok, inovať, rosa, 

slnečné žiarenie, plesne, rádiové a magnetické žiarenie, klimatická odolnosť pre rôzne 

klimatické pásma a pod.);  

h) meno alebo obchodné meno a adresu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. (Za 

informácie o potravine je zodpovedný ten prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, 

pod ktorého menom alebo obchodným menom sa potravina umiestňuje na trh, alebo ak 

tento prevádzkovateľ nie je usadený v Únii, dovozca na trh Únie. ) 

i) krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu potravinových a nepotravinových komponentov; 

j) návod na použitie, ak by bez poskytnutia takéhoto návodu bolo ťažké potravinový alebo 

nepotravinový komponent správne použiť; 

k) výživové údaje; 

l) obmedzenia (uvedú sa obmedzenia pre použitie, prípravu pod.); 

 

Certifikácia predkladaných potravinových výrobkov 

Podľa článku 8 ods.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. 

októbra 2011 predloží každý záujemca certifikát o umiestnení potraviny na európskom trhu, 

respektíve dovozca o splnení európskych noriem na potraviny v súlade s týmto predpisom. 
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Kritériá akceptácie ponuky 

1. Rozhodujúcim kritériom je dodržanie navrhovanej ceny za 1 PODAP podľa požiadavky 

na technické podmienky bod 7. 

2. Splnenie požiadaviek uvedených v bode informácie o potravinách, potravinových 

a nepotravinových doplnkoch a nápojoch. 

     Akceptácia ponuky 

Laboratórne skúšky a testy formou degustácie a skúšok v reálnych podmienkach budú 

vykonané na vzorkách záujemcov, ktorí sa na základe vyhodnotenia  ponúk, podľa stanovených 

kritérií,  umiestnili na prvých piatich miestach.  

 

 

 


