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Požiadavky na predmet zákazky 
 
Verejný obstarávateľ:   Základná škola Jarovnice 129 

Sídlo:      Jarovnice č. 129, 082 63 Jarovnice 
Štatutárny zástupca:     Mgr. Mária Pavlíková - riaditeľka 
IČO:      36 158 119 
DIČ:           20 21 383 518  
Tel.:           +421 910 906 723  
E-mail:       zsjarovnice192@gmail.com 
Internetová stránka:   https://zsjarovnice.sk/ 
 
1. kritérium – Minimálna váha (v gramoch) obedového balíčka 

Obedový balíček je z min. 30% - 60% jeho váhy tvorený pekárenskými výrobkami, konkrétne 
chlieb, rožky, sladké pečivo príp. iné pekárenské výrobky. Zostávajúca hmotnosť balíčka je 
tvorená  z mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny. Do váhy balíčka sa 
nezapočítava gramáž vody, minerálok, džúsov a pod. Min. hmotnosť balíčka je 240 g. 
 
2. kritérium – Počet komodít v balíčku (v kusoch) 

Verejný obstarávateľ požaduje aby každý obedový balíček obsahoval ovocie alebo zeleninu. 
Obedový balíček nesmie obsahovať výrobky z majonézy.  
Verejný obstarávateľ požaduje, aby každý obedový balíček obsahoval počas dvojtýždenného 
obedového lístka nasledovné komodity: 
- 5 dní z dvojtýždňového jedálneho lístka – mäsové výrobky (saláma, šunka, mäsové nátierky 
a iné), 
- 4 dní z dvojtýždňového jedálneho lístka – mliečne výrobky (maslo, jogurt, jogurtové mlieko, 
syry, puding, nátierky a iné), 
- 1 deň z dvojtýždňového jedálneho lístka – rybacie výrobky.  
V prípade nátierok, zeleninových oblôh a ostatných komodít, ktoré pozostávajú z viacerých 
surovín na prípravu jednej komodity sa budú započítavať do príslušného kritériá ako jeden kus. 
 

Ďalšie informácie: 

Dodávateľ sa zmluvne zaviaže predkladať objednávateľovi na schválenie dvojtýždňový 
jedálny lístok – 10 školských dní, ktorý bude zložený z vyššie uvedených komodít. Jedálny 
lístok predkladá na schválenie min. 7 dní vopred v tlačenej príp. elektronickej podobe. 
Termín dovozu obedových balíčkov do školy je pri dopoludňajšej zmene 7:30 – 8:00 hod., 
a pri odpoludňajšej zmene od 12.00 – 12.30 hod. 
Obedové balíčky budú dodávané v prepravných nádobách a balené samostatne pre jedného 
žiaka. 
V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s prípravou, dovozom, výdajom 
obedových balíčkov a ostatných súvisiacich činností. 


