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Výzva na predloženie ponuky zverejnená dňa 05.05.2017 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov 
Adresa: Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov 
Krajina: Slovenská republika 
IČO: 36167908 
Kontaktná osoba: p. Júlia Pacosová 
Tel.: 0544788615 
Fax:- 
e-mail:juliapacosova@nsp-bardejov.sk 
žiadosť o účasť v elektronickej aukcii  zasielať na e-mail: mariasoltesova@nsp-bardejov.sk 
 
Názov predmetu zákazky: čerstvé mäso,  mäsové výrobky a mrazená hydina na rok 2017 
Miesto dodania tovaru, príp. služby alebo práce: Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov 
Opis predmetu zákazky: čerstvé mäso,  mäsové výrobky a mrazená hydina na rok 2017 
Zmluva bude uzatvorená na obdobie 12 mesiacov. 
Technické požiadavky:  sú uvedené v prílohe č. 1 
 
Ďalšie podmienky 
Uchádzač, ktorý sa prihlási do elektronickej aukcie musí mať v ponuke všetky výrobky 
uvedené v tej časti prílohy výzvy, na ktorú predloží ponuku.  Uchádzač zadá  ponuku na I., 
II.,  alebo III. časť, prípadne na všetky časti uvedené v prílohe výzvy. 
V prípade dodania tovaru v inej špecifikácii, ktorá je v rozpore s výzvou na predkladanie 
ponúk  má kupujúci právo okamžite odstúpiť od zmluvy. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých 
bola súťaž vyhlásená. 
Ceny sa uvádzajú  vrátane dopravy a všetkých prevádzkových nákladov (obal...) 
 
Lehota na predkladanie žiadosti o účasť v elektronickej aukcii: do 11.05.2017 
Ponuky nie je potrebné zasielať verejnému obstarávateľovi, uchádzač zadá ponuku, priamo 
v aukčnej sieni po zaslaní výzvy na účasť v elektronickej aukcii. Z tohto dôvodu je potrebné 
zaslať verejnému obstarávateľovi žiadosť o účasť v elektronickej aukcii na vyššie uvedenú 
emailovú adresu. Povinnou náležitosťou žiadosti musí byť emailová adresa uchádzača, na ktorú 
zašleme výzvu a prístupový kľúč. Informácie týkajúce sa použitého technického zariadenia, 
podmienky a špecifikácie technického pripojenia sú uvedené v prílohe č. 2. 
 
Podmienky účasti: 

a) doklad o oprávnení dodávať tovar, príp. poskytovať službu alebo stavebné práce, 
b) nepožaduje sa predloženie originálu alebo úradne overenej kópie, 
c) v prípade nedodržania týchto podmienok, bude ponuka vylúčená zo súťaže. 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena formou elektronickej aukcie 

 
 

............................................................ 
      p. Júlia Pacosová v.r. 
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Príloha č. 1 

Názov položky MJ Predp. 
množstvo 

Cenu zadávame bez DPH  - 
I.časť -mäso  - 
Bravčové karé bez kosti kg 5 100.00 
Bravčové stehno bez kosti kg 7 000.00 
Bravčová pečeň kg 160.00 
Bravčové kosti na polievku kg 4 500.00 
Bravčová krkovička bez kosti kg 80.00 
Hovädzie predné bez kosti kg 740.00 
II. časť - mäsové výrobky  - 
Šunka pražská - špeciál kg  600.00 
Dusená šunka - štanadard kg 200.00 
Šunkový nárez kg 500.00 
Šunka Moskovská kg 650.00 
Šunka detská -  špeciál kg 50.00 
Šunka debrecínska - štandard kg 150.00 
Saláma Nitran kg 250.00 
Saláma Lovecká kg 50.00 
Saláma Malokarpatská kg 250.00 
Saláma Čingovská kg 100.00 
Moravské mäso kg 500.00 
Klobása domáca vákuové balenie kg 350.00 
Klobása pikantná vákuové balenie kg 40.00 
Slanina oravská prerast. kg 180.00 
Slanina anglická prerast. kg 80.00 
Slanina gazdovská  kg 20.00 
Párky viedenské vákuovo bal. kg 180.00 
Párky bratislavské vákuoovo balené kg 150.00 
Jaternice 1 ks/150 g kg 80.00 
Tlačenka hydinová kg 40.00 
Šunka dusená vákuoovo balená 100 g ks 1 500.00 
Kuracia polievková zmes mrazená kg 440.00 
Kuracia pečeň mrazená kg 100.00 
Držky mrazené 1000g kg 150.00 

 
Klobása pikantná vákuové balenie kg 40.00 
Slanina oravská prerast. kg 180.00 
Slanina anglická prerast. kg 80.00 
Slanina gazdovská  kg 20.00 
Párky viedenské vákuovo bal. kg 180.00 
Párky bratislavské vákuoovo balené kg 150.00 
Jaternice 1 ks/150 g kg 80.00 
Tlačenka hydinová kg 40.00 
Šunka dusená vákuoovo balená 100 g ks 1 500.00 
Kuracia polievková zmes mrazená kg 440.00 
Kuracia pečeň mrazená kg 100.00 
Držky mrazené 1000g kg 150.00 



                                  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  
                                         Oddelenie verejného obstarávania a výberového konania 
                                         Sv. Jakuba  21  
                                         085 01 Bardejov 
                         Tel.: 054/4788 313 
                                         Fax: 054/4788 686 

                                             VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
 

 
  F-3.EXT-VO-13, Revízia 1.      strana 3 z 1 

Klobása pikantná vákuové balenie kg 40.00 
Slanina oravská prerast. kg 180.00 
Slanina anglická prerast. kg 80.00 
Slanina gazdovská  kg 20.00 
Párky viedenské vákuovo bal. kg 180.00 
Párky bratislavské vákuoovo balené kg 150.00 
Jaternice 1 ks/150 g kg 80.00 
Tlačenka hydinová kg 40.00 
Šunka dusená vákuoovo balená 100 g ks 1 500.00 
Kuracia polievková zmes mrazená kg 440.00 
Kuracia pečeň mrazená kg 100.00 
Držky mrazené 1000g kg 150.00 

 
III. časť - mrazená hydina  - 
Kuracie stehná kg 5 500.00 
Kuracie stehná bez kosti kg 400.00 
Kuracie prsia bez kosti kg 3 700.00 
Kačacie stehná kg 530.00 
Morčacie prsia bez kosti kg 750.00 
Kurča, mrazené 1500 g kg 580.00 

Špecifikácia mäsa      
Názov tovaru Špecifikácia 

Bravč.karé bez 
kosti 

Chladené bez kosti,mastných 
šliach,bledoružovej farby 

Bravč.stehno 
bez kosti 

Chladené bez kosti, kuchynská úprava , 4D 

Bravč.pečeň Chladená, SK 
Bravč.kosti na 
polievku 

Chladené, čerstvé 

Bravč.krkovička 
bez kosti 

Chladená,bez kosti,tuk max.30% 

Hovädzie 
predné bez kosti 

Chladené, bez kosti, svetločervenej farby 

Špecifkácia mäsových výrobkov 
Názov tovaru Špecifikácia 

%podiel mäsa 
Šunka pražská 80%bravč.mäso 
Dusená šunka 
štandard 

52%bravč.mäso 

Šunkový nárez 40%bravč.mäso 
  5%hov.mäso 

Šunka 
Moskovská 

51%bravč.mäso 

Šunka detská 
špeciál 

80%bravč.mäso 
   

Šunka 
debrecínska 

55%bravč.mäso 

Saláma Nitran 85%bravč.mäso 
10%hov.mäso 

Saláma Lovecká na 100g  - 125 g bravč. mäsa 
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                     5 g hov. mäsa 
Saláma 
Malokarpatská 

83%bravč.mäso 
10%hov.mäso 

Saláma 
Čingovská 

70%bravč.mäso 
  9%hov.mäso 

Moravské mäso 70%bravč.mäso   
Klobása domáca 
vákuove bal. 

50%bravč.mäso 
19%hov.mäso 

Klobása 
dom.papriková 
vákuové bal. 

75%bravč.mäso 
 

Slanina oravská 
prerast 

90%bravč.bôčik 

Slanina anglická 
prerastaná 

90%bravč.bok 
bez kosti 

Slanina 
gazdovská 

85%bravč.bok 
bez kosti 

Párky viedenské 
vákuove bal. 

30%bravč.mäso 
22%kuracie m. 

Párky bratisl. 
vákuove bal. 

58%bravč.mäso 

Jaternice 
1ks/150g 

30%bravč.mäso 

Tlačenka 
hydinová 

50%hydinové mäso 

Šunka dusená, 
vákuovo balená, 
100g 

80% brav.mäso 

Kuracia 
polievková zmes 

mrazená 

Kuracia pečeň mrazená, SK 
Držky mrazené 1000 g 
 
špecifikácia mrazenej hydiny 

Názov tovaru Špecifikácia 
Kuracie stehná Mrazené,kalibrované 

1ks 250g, nesolené 
Kuracie stehná 
bez kosti 

Mrazené,kalibrované 
bez kože, 1 ks 200 g, 
nesolené, vcelku 

Kuracie prsia 
bez kosti 

Mrazené,bez kosti 
a kože,nesolené, 
balenie od 1-3 kg 

Kačacie stehná Mrazené, nesolené, 
1 ks 350 g 

Morčacie prsia 
bez kosti 

Mrazené,bez kosti 
a kože, nesolené 

Kurča Mrazené, 1500 g, 
nesolené 
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Predpokladané množstvo – t.j. odberateľ sa zaväzuje odobrať viac, príp. menej v závislosti od 
potrieb. 
 
Ak sa vo výzve uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, 
typ, umožňuje sa predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, resp. vyššími 
parametrami (gramáž a obsah náplne sú stanovené ako minimálne). 
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Príloha č. 2 

Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického 
pripojenia 

1. Podmienky a špecifikácia technického pripojenia  
- Počítač s operačným systémom Windows (XP, Vista, 7), Linux 
- MS Intenet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome 
- Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie 
komunikácie so serverom. 
- Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.4 integrovanú s internetovým 
prehliadačom 
- V internetovom prehliadači nastavený jazyk "Slovenčina" 
- Adobe Acrobat 6.x Standard a vyššie verzie pre vypĺňanie a podpisovanie formulárov 
a ponúk. 

2. Výzva na predloženie ponuky do elektronickej aukcie - bude uchádzačom, ktorí zaslali 
žiadosť o účasť, zaslaná e-mailom na adresu, ktorú uviedli vo svojej žiadosti. Táto výzva 
bude obsahovať procedurálne informácie ohľadom priebehu e-aukcie v súlade s § 43 ods. 
7 zákona o verejnom obstarávaní vrátane dátumov a časov začatia, ukončenia a spôsobu 
ukončenia elektronickej aukcie. 

3. V termíne na ukončenia prijímania ponúk, ktorý bude stanovený vo výzve je povinnosťou 
uchádzača zadať vstupné hodnoty svojej ponuky. 

4. V priebehu elektronickej aukcie môže uchádzač zadávať nové hodnoty jednotkových cien 
v ľubovoľnom počte krokov, a to vždy iba nižšie ako sú jeho aktuálne jednotkové ceny. 
Nová  ponuka ceny pre jednotlivú položku nemôže byť zhodná s aktuálnou najlepšou 
ponukou. Najmenší krok zníženia ceny položky môže byť 0,5 %, maximálny krok zníženia 
ceny položky môže byť 50%. 
Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí 
byť cenou za rovnaký predmet zákazky ako bol špecifikovaný vo výzve. 
V priebehu elektronickej aukcie bude každý účastník informovaný, na ktorom mieste sa 
aktuálne nachádza a bude mu zobrazená najnižšia  jednotková cena v jednotlivých 
položkách.  

5. Riešenia nepredvídateľných situácií počas e-aukcie. 
V prípade akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, 
konektivity k internetu, alebo inej objektívne príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní 
účastníka v aukcii) účastník kontaktuje administrátora, ktorý rozhodne o ďalšom postupe  
a tento oznámi všetkým účastníkom.  

 
 


