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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

na predmet zákazky: 
 

„Potraviny – mäso a mäsové výrobky“ 
 

 Senior dom Svida, so sídlom SNP 4, 089 01 Svidník  (ďalej len „verejný 

obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa služieb na dodanie predmetu zákazky 

„Potraviny – mäso a mäsové výrobky“ s predpokladanou hodnotou zodpovedajúcou 

zákazke podľa § 117 zákona č. 343/20015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Názov organizácie: Senior dom Svida 

Sídlo organizácie: SNP 4, 089 01 Svidník   

IČO:   00696323 

DIČ:   2020785294 

Kontaktná osoba:  Mgr. Jaroslav Ivančo – riaditeľ 

Telefón:    054/7882142 

e-mail:    riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk 

 

2. Názov zákazky a miesto dodania:  

Názov zákazky: „Potraviny – mäso a mäsové výrobky“.  

Miesto dodania: Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník.   

 

3. Opis predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom je pravidelné 

dodávanie rôznych druhou mäsa a mäsových výrobkov počas doby 12 mesiacov odo dňa 

uzavretia rámcovej zmluvy podľa požiadaviek verejného obstarávateľa pre potreby 

stravovacej prevádzky verejného obstarávateľa.  

Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania tvorí príloha č.1 k tejto výzve. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky s  DPH : cca 30.000,-EUR s DPH/12 mesiacov 

5. Cenovú ponuku je potrebné predložiť v termíne do 28.3.2019 do 12:00 hod. osobne 

alebo poštou na adresu: Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník. 
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6. Trvanie zmluvy, resp. lehota dodania: 

Verejný obstarávateľ, požaduje, aby mu bol predmet zákazky dodávaný v pravidelných 

intervaloch presne podľa jeho potrieb a požiadaviek na základe predchádzajúcej 

objednávky počas platnosti rámcovej zmluvy , t.j. 12 mesiacov ( 01.04.2019 – 31.3.3020) 

 

7. Podmienky účasti, obsah ponuky: 

6.1. Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky v požadovanom 

rozsahu, obsahu, kvalite, za podmienok uvedených v tejto výzve a nie je prípustné 

rozdelenie predmetu zákazky. Predložená cenová ponuka musí byť vyhotovená v 

slovenskom jazyku a musí obsahovať:  

 položkovitý zoznam podľa požadovaného tovaru (v zmysle prílohy č. 1 ) 

Návrh na plnenie kritéria – t.j. cenovú ponuku uvedie v nasledovnom zložení: 

            - navrhovaná zmluvná cena v EUR bez + DPH,  

            - výška DPH v EUR( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na    

               túto skutočnosť,  

            - navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.  

 Identifikačné údaje dodávateľa: obchodné  meno, názov,  adresa, sídlo,   IČO v  

( zmysle prílohy č. 2), 

 Oprávnenie na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky - výpis 

z obchodného/živnostenského/iného registra – kópia 

 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá žiadne  záväzky a že je oprávnený 

podnikať v danej oblasti, oboznámil sa so špecifikáciami predmetu zákazky 

a neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania fyzických osôb, 

prostredníctvom ktorých bude predmet obstarávania dodaný.  

 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

( zmysle prílohy č. 3)  

 Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov podľa § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení ( zmysle prílohy č. 4,5) 

 Doklady pre jednotlivé komodity podľa prílohy č. 6 tejto výzvy 

 

6.2. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač 

určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého 

desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, 

bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných 

pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom 

nahor).  
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6.3. Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon NR SR č. 18/1996 Z. z . o cenách v znení neskorších predpisov a musí byť 

cenou konečnou za celý predmet obstarávania vrátane všetkých nákladov 

súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Celková cena zahŕňa dodanie 

predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite I. triedy 

(čerstvosť a zdravotná nezávadnosť). 

6.4. Prijatá cena je záväzná, stanovená v súlade s ponukou uchádzača vo verejnom 

obstarávaní a pevná počas trvania rámcovej  zmluvy. Výška jednotlivých položiek je 

maximálna a záväzná počas trvania platnosti rámcovej zmluvy, okrem prípadov 

akciových alebo sezónnych cien, kedy je úspešný uchádzač povinný znížiť verejnému 

obstarávateľovi jednotkovú cenu takej položky, a to aj bez vyzvania priamo znížením 

ceny vo faktúre. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti 

nevyhnutné na riadnu realizáciu predmetu zákazky.  

  

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania pri splnení všetkých verejným 

obstarávateľom stanovených podmienok. 

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie : 28.3.2019 o 12,00 hod 

Ponuky spolu s dokladmi požadovanými pre splnenie podmienok účasti musia byť 

doručené v zalepenej obálke s označením odosielateľa a adresáta s heslom : 

„Mäso a mäsové výrobky“ a s nápisom „Neotvárať“ 

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových 

hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty 

na predkladanie ponúk na adresu: Senior dom Svida, SNP 4, 08901 Svidník, Slovenská 

republika Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže 

sú: Pondelok – Piatok od 08.00 hod – 15.00 hod.  

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo    

osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému  

obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie  

ponuky. V momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne  

doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.).  
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10. Podmienky vyhodnotenia ponúk  

 

9.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné dňa 29.3.2019 o 09.00 hod.. Uchádzači 

budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.  

9.2 Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne 

najneskôr do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a v tomto termíne zároveň 

upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli. 

 

11. Ďalšie informácie  

 

10.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

10.2 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek 

verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú 

požiadavky na predmet zákazky.  

10.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v 

prípade, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti vo VO, ak nedostane ani 

jednu ponuku, ak sa zmenia okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie 

alebo ak verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na 

realizáciu zákazky.  

 

Vo Svidníku, dňa 20.3.2019 

   

 

 

 

                                                                                             Mgr. Jaroslav Ivančo 

                                                                                                           riaditeľ  

 

 

Zoznam príloh : 

Príloha č. 1 

Príloha č. 2 

Príloha č. 3 

Príloha č. 4 

Príloha č. 5 

Príloha č. 6 
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Príloha č. 1 

 

 

Mäso a mäsové výrobky 
    

      

P.č. Názov tovaru MJ 

Cena za 
kg/ks bez 

DPH 
Cena za 

kg/ks s DPH 
Celková cena 

v € s DPH 

  Bravčové mäso         

1. Bravčové mäso bez kosti, chladené kg       

2. Bravčové karé bez kosti, chladené kg       

3. Bravčové karé s kosťou, chladené kg       

4. Bravčové stehno bez kosti, chladené kg       

5. Bravčová krkovička bez kosti, chladená kg       

6. Bravčová krkovička s kosťou, chladená kg       

7. Bravčová pečeň kg       

8. Bravčové kosti kg       

9. Bravčový bôčik kg       

10. Bravčové koleno predné kg       

11. Bravčové koleno zadné kg       

12. Bravčové nôžky kg       

  Hovädzie mäso         

13. Hovädzie zadné bez kosti, chladené kg       

14. Hovädzie špikové kosti  kg       

  Mäsové výrobky         

15. 
anglická/oravská slanina 100g, vákuové 
balenie  kg       

16. saláma šunková 100g, vákuové balenie kg       

17. 
saláma mäkka ( diétna) hydinová 100g,  
vákuové balenie kg       

18. saláma suchá 75g, vákuové balenie kg       

19. 

saláma diétna/jemná bravčová, obsah 
bravčového mäsa min. 40 % ( napr. 
liptovská, ...) kg       

20. 

saláma diétna/jemná hydinová obsah 
hydinového mäsa min. 40 % ( napr. 
vážska, valašská, litavská,  ...) kg       

21. jemná saláma so syrom kg       

22. saláma šunková kg       

23. saláma parížska/parizer kg       

24. saláma s kapiou/zeleninová  kg       
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25. sekaná na vyprážania kg       

26. saláma inovecká kg       

27. saláma strážovská kg       

28. saláma vysočina kg       

29. saláma čingovská kg       

30. šunka pražská  kg       

31. šunka debrecínska kg       

32. šunka hydinová, obsah mäsa min. 50%  kg       

33. šunka dusená bravčová, obsah min 65% kg       

34. šunka zaúdená, bravčová kg       

35. párky bratislavské kg       

36. párky spišské kg       

37. párky viedenské  kg       

38. párky obyčajné chudé kg       

39. párky hydinové, obsah mäsa min. 50% kg       

40. párky bravčové, obsah mäsa min. 60% kg       

41. špekáčiky, obsah mäsa min. 70% kg       

42. klobása bravčová, obsah mäsa min 70% kg       

43. klobása bravčová, obsah mäsa min 60% kg       

44. 
klobása domáca/tradičná, údená obsah 
mäsa min. 75% kg       

45. 
klobása vianočná/veľkonočná/sviatočná 
obsah mäsa min. 75% kg       

46. klobása Ipeľská, obsah mäsa min. 50% kg       

47. moravské mäso, údené kg       

48. údená lahôdka z karé kg       

49. údené karé bez kostí kg       

50. údená krkovička bez kosti kg       

51. šunka bez kosti kg       

52. plnený bok, rolovaný kg       

53. 
bravčové koleno zadné, údené, bez 
kosti, tepelne opracované kg       

54. slanina oravská kg       

55. slanina údená domáca/gazdovská kg       

56. slanina anglická kg       

57. tlačenka bravčová kg       

58. tlačenka hydinová kg       

59. jaternice  kg       

60. šunková pena v črievku, 100 g ks       

61. bravčová masť kg       
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Príloha č. 2 

 

 
Identifikácia uchádzača: 

 

 

Obchodné meno a sídlo: 

 

IČO: 

 

DIČ: 

 

IČ DPH: 

 

Bankové spojenie: 

 

Kontaktná osoba: 

 

Tel. č.: 

 

E – mail : 
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Príloha č. 3 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

Uchádzač:  .........................................................................................................  

 

Vyhlásenie uchádzača: 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod 

názvom: ......................................................., ktoré určil verejný obstarávateľ. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 

prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi 

bola právoplatne uložená sankcia, 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s 

týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 

 

 

Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................  
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Príloha č. 4 

 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

Názov zákazky:  

 
 

doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) 

vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou 

na predkladanie ponúk zo dňa [doplniť dátum], týmto  

čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu 

nášho postavenia v súťaži,  

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,  

pravdivé a úplné informácie.  

 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]  

                                                                                    –––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                            podpis 
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Príloha č. 5  

 

Č e s t n é   v y h l á s e n i e 

 
osoby zodpovednej za prípravu podkladov verejného obstarávania o nestrannosti a dôvernosti 

spracúvaných informácií 

 

podľa § 22 a § 23  v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

 

Meno a priezvisko:            

 

č e s t n e   v y h l a s u j e m,  ž e 
 

v súvislosti s mojím menovaním za osobu zodpovednú za prípravu podkladov verejného 

obstarávania a vyhodnotení súťažných podkladov na predmet zákazky pod 

názvom:.................................................................., zachovám mlčanlivosť o informáciách 

označených ako dôverné, ktoré mi verejný obstarávateľ a uchádzač alebo záujemca poskytol; 

Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné 

tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, 

spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj 

spôsob výpočtu ceny a vzory. 

Čestne vyhlasujem, že vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by 

mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti 

a princíp rovnakého zaobchádzania. 

V prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov vo vzťahu k hospodárskemu subjektu, ktorý sa 

zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo 

dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozviem 

 

Som si vedomá, že som povinná bez zbytočného odkladu oznámiť verejnému obstarávateľovi, 

že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôžem byť osobou zodpovednou za prípravu ponúk 

verejného obstarávania vždy, keď takéto skutočnosti v priebehu verejného obstarávania 

nastanú.  

Vyhlasujem, že budem zachovávať mlčanlivosť o obsahu súťažných podkladov až do dňa, 

keď sa poskytnú uchádzačom alebo záujemcom. 

 

V ............................ , dňa ......................................  

 

         ........................................ 

                       podpis                                                                       
 

 

 

 



 

 
■mail :riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk  ■web : www.svida.sk  

 ■tel.:  +421 54 788 21 42  ■mobil : +421 917 8585 05 

 ■  Zriaďovateľ  : Prešovský samosprávny kraj                                      ■  web : www.vucpo.sk 

 

SENIOR DOM  SVIDA  
Ul. SNP 4, 089 01 Svidník   

 

Príloha č.6  

 

K výzve  na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:  „Potraviny – mäso 

a mäsové výrobky“ 

 

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY APLIKÁCIE MSN A MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA 

KVALITU POTRAVÍN   :  

 

1. Mäso a mäsové výrobky 

Dodávať so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť 

potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou Značkou kvality SK na produkt, 

prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou 

kontrolnou inštitúciou.   

  

Požiadavky na hydinové mäso: 

 - dodávať  čerstvé mäso, nezamieňať mäso za mäsové prípravky (výrobky bez prívlastkov 

krehčené, šťavnaté, solené, do ktorých sú pridávané ďalšie ingrediencie), 

 - dodávať v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac 

ako 1/3.   

Vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:   

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako hydinový bitúnok vydané 

Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR alebo odkaz na oficiálnu web stránku,  

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal 

rozhodnutie o schválení prevádzky podľa bodu a),   

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) 

alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu 

autorizovanou kontrolnou inštitúciou.  

 

Požiadavky na hydinové mäsové výrobky:   

- zohľadňovať percentuálny podiel mäsa v mäsových výrobkoch napr. šunka – minimálny 

podiel mäsa 80%, párky – minimálny podiel mäsa 70 %;  

- vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare 

neuplynula viac ako 1/5,   

Doloženie nasledovných dokladov:  

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako hydinový bitúnok a výroba 

hydinových mäsových výrobkov (kumulatívne), vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou 

správou SR, pokiaľ výrobca nedisponuje vlastným hydinovým bitúnkom, je potrebné dodať 

úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne na výrobu hydinových mäsových 

výrobkov vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR spolu s úradne overeným 

rozhodnutím o schválení prevádzkarne ako hydinový bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a 

potravinovou správou SR od dodávateľa suroviny alebo odkaz na oficiálnu web stránku, 

 b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal 

rozhodnutie o schválení prevádzky podľa bodu a), 
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 c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) 

alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu 

autorizovanou kontrolnou inštitúciou.  

  

Požiadavky na bravčové a hovädzie mäso:  

  

- dodávať čerstvé, nie rozmrazené mäso,  

 -  dodávky v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac 

ako 1/3.   

Doloženie nasledovných dokladov: 

 a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou 

veterinárnou a potravinovou správou SR alebo odkaz na oficiálnu web stránku,  

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal 

rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),  

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) 

alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu 

autorizovanou kontrolnou inštitúciou.  

 

Požiadavky na mäsové výrobky:  

 - zohľadňovať percentuálny podiel mäsa v mäsových výrobkoch: - napr. šunka – minimálny 

podiel mäsa 80 %, párky – minimálny podiel mäsa 70 %;  

- obsah soli pri mäkkých mäsový výrobkoch nižší ako 2,5g/100 g výrobku  a pri trvanlivých 

masových výrobkoch menej ako 4,0 g /100g výrobku, - vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej 

z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare   neuplynula viac ako 1/3.  

 Vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:  

a) úradne overené rozhodnutie o schválení bitúnku a výroby mäsových výrobkov 

(kumulatívne) vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, pokiaľ výrobca 

nedisponuje vlastným bitúnkom je potrebné dodať úradne overené rozhodnutie o schválení 

prevádzkarne na výrobu mäsových výrobkov vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou 

správou SR spolu s úradne overeným rozhodnutím o schválení prevádzkarne ako bitúnok 

vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR od dodávateľa suroviny alebo odkaz 

na oficiálnu web stránku,  

 b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal 

rozhodnutie o schválení bitúnku a výroby mäsových výrobkov (kumulatívne) podľa bodu a), 

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) 

alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu 

autorizovanou kontrolnou inštitúciou.  

 


