Příloha č. 1 Kupní smlouvy č. …
Počet listů: 6
ODBORNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
I. SPECIFIKACE ZBOŽÍ
Bojové dávky potravin – nákup
BDP I, KČM 0131130600034
Název komponentu
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(znojemská hovězí pečeně s rýží)
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(vepřový guláš s bramborem)
makrely ve vlastní šťávě 125g EO
lahůdkový vepřový krém 120g
sterilovaná zelenina vícedruhová 210g
křehké plátky světlé 35 g
křehké plátky kukuřičné s vlák. 35 g
jam porcovaný 20 g různé druhy
čaj porcovaný hygienicky balený
kávový extrakt 2 g
cukr (krystal) porcovaný 5 g
instantní nápoj multivitaminový 6 g
instantní nápoj ovocný 40-50 g
čokoláda hořká 25 g
žvýkačka (4 ks v balení)
sůl jedlá balená 2 g
ubrousek hygienický osvěžující
plastová lžíce
párátko hygienicky balené
víceúčelový papír
sáček klipový (150x220 mm)
chemický ohřívač s návodem k použití
seznam komponentů BDP

BDP II, KČM 0131130600041
Počet
ks

Název komponentu
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(vepřové maso s mrkví a bramborem)
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(pikantní rizoto)
makrelový salát 100g EO
krůtí maso s vejci 120g
sterilovaná zelenina vícedruhová 210g
křehké plátky jarní zelenina 35 g
křehké plátky fitness 35 g
jam porcovaný 20 g různé druhy
čaj porcovaný hygienicky balený
kávový extrakt 2 g
cukr (krystal) porcovaný 5 g
instantní nápoj multivitaminový 6g
instantní nápoj ovocný 40-50 g
čokoláda hořká 25 g
žvýkačka (4 ks v balení)
sůl jedlá balená 2 g
ubrousek hygienický osvěžující
plastová lžíce
párátko hygienicky balené
víceúčelový papír
sáček klipový (150x220 mm)
chemický ohřívač s návodem k použití
seznam komponentů BDP

1
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1
1
1
1
1
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2
2
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1
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2
3
1
2
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1
2
1

BDP IV, KČM 0131130600111
Název komponentu
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(rajská omáčka s hovězím masem a
těstovinami)
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(zadělávaný
hrášek
s vepřovým
masem)
sardinky v oleji s citrónem 125g EO
luncheon meat 120 g

Počet
ks
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
8
1
1
2
1
2
3
1
2
4
1
2
1

BDP V, KČM 0131130600128
Počet
ks

Název komponentu

Počet
ks

1

sterilovaný hotový pokrm 340 g
(vepřový guláš s těstovinou)

1

1

sterilovaný hotový pokrm 340 g
(hovězí maso na žampionech s rýží)

1

1
1

sardinky v tomatě 125g EO
luncheon meat 120 g

1
1

1

sterilovaná zelenina vícedruhová 210g
křehké plátky světlé 35 g
křehké plátky kukuřičné s vlák. 35 g
jam porcovaný 20 g různé druhy
čaj porcovaný hygienicky balený
kávový extrakt 2 g
cukr (krystal) porcovaný 5 g
instantní nápoj multivitaminový 6g
instantní nápoj ovocný 40-50 g
čokoláda hořká 25 g
žvýkačka (4 ks v balení)
sůl jedlá balená 2 g
ubrousek hygienický osvěžující
plastová lžíce
párátko hygienicky balené
víceúčelový papír
sáček klipový (150x220 mm)
chemický ohřívač s návodem k použití
seznam komponentů BDP

1
1
1
3
2
2
8
1
1
2
1
2
3
1
2
4
1
2
1

sterilovaná zelenina vícedruhová 210g
křehké plátky graham 35 g
křehké plátky sýrové 35 g
jam porcovaný 20 g různé druhy
čaj porcovaný hygienicky balený
kávový extrakt 2 g
cukr (krystal) porcovaný 5 g
instantní nápoj multivitaminový 6g
instantní nápoj ovocný 40-50 g
čokoláda hořká 25 g
žvýkačka (4 ks v balení)
sůl jedlá balená 2 g
ubrousek hygienický osvěžující
plastová lžíce
párátko hygienicky balené
víceúčelový papír
sáček klipový (150x220 mm)
chemický ohřívač s návodem k použití
seznam komponentů BDP

BDP VI, KČM 0131130600135
Název komponentu
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(slepice na paprice s těstovinou)
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(zadělávané
fazolky
s vepřovým
masem)
tuňák v oleji 80 g
játrová paštika 120 g
sterilovaná zelenina vícedruhová 210g
křehké plátky jarní zelenina 35 g
křehké plátky fitness 35 g
jam porcovaný 20 g různé druhy
čaj porcovaný hygienicky balený
kávový extrakt 2 g
cukr (krystal) porcovaný 5 g
instantní nápoj multivitaminový 6g
instantní nápoj ovocný 40-50 g
čokoláda hořká 25 g
žvýkačka (4 ks v balení)
sůl jedlá balená 2 g
ubrousek hygienický osvěžující
plastová lžíce
párátko hygienicky balené
víceúčelový papír
sáček klipový (150x220 mm)
chemický ohřívač s návodem k použití

1
1
1
3
2
2
8
1
1
2
1
2
3
1
2
4
1
2
1

BDP VII, KČM 0131130600142
Počet
ks

Název komponentu

1

sterilovaný hotový pokrm 340 g
(ďábelské maso s fazolí)
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(zeleninové lečo s párkem)

1
1
1
1
1
3
2
2
8
1
1
2
1
2
3
1
2
4
1
2

tuňák ve vlastní šťávě 80 g
vepřové maso ve vlastní šťávě 120 g
sterilovaná zelenina vícedruhová 210g
křehké plátky graham 35 g
křehké plátky sýrové 35 g
jam porcovaný 20 g různé druhy
čaj porcovaný hygienicky balený
kávový extrakt 2 g
cukr (krystal) porcovaný 5 g
instantní nápoj multivitaminový 6g
instantní nápoj ovocný 40-50 g
čokoláda hořká 25 g
žvýkačka (4 ks v balení)
sůl jedlá balená 2 g
ubrousek hygienický osvěžující
plastová lžíce
párátko hygienicky balené
víceúčelový papír
sáček klipový (150x220 mm)
chemický ohřívač s návodem k použití

1

2

Počet
ks
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
8
1
1
2
1
2
3
1
2
4
1
2

seznam komponentů BDP

1

seznam komponentů BDP

BDP VIII
Název komponentu
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(segedínský guláš s těstovinou)
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(uzené se špenátem a bramborem)
makrely ve vlastní šťávě 125 g
lahůdkový vepřový krém 120 g
sterilovaná zelenina vícedruhová 210g
křehké plátky sýrové 35 g
křehké plátky grahamové 35 g
jam porcovaný 20 g různé druhy
čaj porcovaný hygienicky balený
kávový extrakt 2 g
cukr (krystal) porcovaný 5 g
instantní nápoj multivitaminový 6g
instantní nápoj ovocný 40-50 g
čokoláda hořká 25 g
žvýkačka (4 ks v balení)
sůl jedlá balená 2 g
ubrousek hygienický osvěžující
plastová lžíce
párátko hygienicky balené
víceúčelový papír
sáček klipový (150x220 mm)
chemický ohřívač s návodem k použití
seznam komponentů BDP

BDP IX
Počet
ks

Název komponentu
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(hovězí pečeně na slanině s rýží)
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(vepřová pečeně na česneku s
bramborem)
makrelový salát 100 g
krůtí maso s vejci 120 g
sterilovaná zelenina vícedruhová 210g
křehké plátky jarní zelenina 35 g
křehké plátky fitness 35 g
jam porcovaný 20 g různé druhy
čaj porcovaný hygienicky balený
kávový extrakt 2 g
cukr (krystal) porcovaný 5 g
instantní nápoj multivitaminový 6g
instantní nápoj ovocný 40-50 g
čokoláda hořká 25 g
žvýkačka (4 ks v balení)
sůl jedlá balená 2 g
ubrousek hygienický osvěžující
plastová lžíce
párátko hygienicky balené
víceúčelový papír
sáček klipový (150x220 mm)
chemický ohřívač s návodem k použití
seznam komponentů BDP

1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
8
1
1
2
1
2
3
1
2
4
1
2
1

BDP X
Název komponentu
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(krůtí směs se zeleninou)
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(španělský ptáček s rýží)
sardinky v oleji s citrónem 125 g
játrová paštika 120 g
sterilovaná zelenina vícedruhová 210g
křehké plátky světlé 35 g
křehké plátky kukuřičné s vlák. 35 g
jam porcovaný 20 g různé druhy
čaj porcovaný hygienicky balený
kávový extrakt 2 g

1
Počet
ks
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
8
1
1
2
1
2
3
1
2
4
1
2
1

BDP XI
Počet
ks

Název komponentu
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(vepřová
plec
na
houbách
s bramborem)
sterilovaný hotový pokrm 340 g
(kuřecí Čína s bambusovými výhonky)
sardinky v tomatě 125 g
vepřové maso ve vlastní šťávě 120 g
sterilovaná zelenina vícedruhová 210g
křehké plátky graham 35 g
křehké plátky sýrové 35 g
jam porcovaný 20 g různé druhy
čaj porcovaný hygienicky balený
kávový extrakt 2 g

1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
3

Počet
ks
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2

cukr (krystal) porcovaný 5 g
instantní nápoj multivitaminový 6g
instantní nápoj ovocný 40-50 g
čokoláda hořká 25 g
žvýkačka (4 ks v balení)
sůl jedlá balená 2 g
ubrousek hygienický osvěžující
plastová lžíce
párátko hygienicky balené
víceúčelový papír
sáček klipový (150x220 mm)
chemický ohřívač s návodem k použití
seznam komponentů BDP

8
1
1
2
1
2
3
1
2
4
1
2
1

cukr (krystal) porcovaný 5 g
instantní nápoj multivitaminový 6g
instantní nápoj ovocný 40-50 g
čokoláda hořká 25 g
žvýkačka (4 ks v balení)
sůl jedlá balená 2 g
ubrousek hygienický osvěžující
plastová lžíce
párátko hygienicky balené
víceúčelový papír
sáček klipový (150x220 mm)
chemický ohřívač s návodem k použití
seznam komponentů BDP

8
1
1
2
1
2
3
1
2
4
1
2
1

Na výrobky bude uplatněno státní ověřování jakosti Úř OSKSOJ v rozsahu odborný dozor
nad jakostí a konečná kontrola.
Potraviny živočišného původu budou pod přímým dohledem SVZdr MO.
Dodavatel před podpisem smlouvy předloží technické podmínky vypracované podle ČOS
051625 vydání 3. Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu,
dopracované podle připomínek vzešlých během odborného posuzování a hodnocení nabídky,
a opatřené schvalovacími doložkami.
Dodavatel musí splnit požadavky ČOS 051672, 1. vydání, POŽADAVKY NATO NA
OVĚŘOVÁNÍ KVALITY, PŘI NÁVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ NEBO AQAP – 2110, Ed.
D NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR DESIGN, DEVELOPMENT
AND PRODUCTION.
II. JAKOSTNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA BDP A JEJÍ KOMPONENTY.
Bojová dávka potravin je určena k zabezpečení stravy vojákům stravujícím se podle základní
stravní dávky na 1 den (24 hodin), nemohou-li být stravování teplou stravou.
 Bojová dávka potravin musí splňovat energetické a výživové (nutriční) hodnoty
základní stravní dávky, stanovené vyhláškou MO č. 266/1999 Sb. Příl. 1, ze dne
5. listopadu 1999, o rozsahu a způsobu zabezpečování bezplatného stravování,
výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků
z povolání ve znění pozdějších změn.
 Splnění požadovaných energetických a výživových (nutričních) hodnot deklaruje
dodavatel čestným prohlášením nebo osvědčením akreditované laboratoře
v souladu s ustanovením článku 31 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Stravní dávka na osobu a den a normy jejich energetických a výživových (nutričních)
hodnot podle vyhlášky MO č. 266/1999 Sb.:
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 Potraviny určené do BDP musí odpovídat požadavkům zákona č. 110/1997 Sb.
o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění a navazujících vyhlášek
Ministerstva zemědělství (MZe) a MZd ČR v platném znění. Musí splňovat kritéria
dalších právních norem, které upravují požadavky na potraviny. Potraviny musí dále
splňovat obecné požadavky na zdravotní nezávadnost určené vyhláškami MZe a MZd
ČR a jakostní požadavky obecně stanovené v komoditních vyhláškách MZe.
 Doba minimální trvanlivosti všech potravinových komponent BDP musí být nejméně
30 měsíců od data převzetí výrobků vojenskou správou.
 Použitá balení a způsoby konzervace musí zabezpečit dlouhodobou skladovatelnost po
dobu minimální trvanlivosti při teplotě do 25°C a vlhkosti vzduchu do 70%.
 Označení jednotlivých potravin a komponentů v jazyce českém, přiložený seznam
komponentů bude v jazyce českém, anglickém a francouzském. Seznam může být
natištěn na krabici nebo obalu. Označení zajistit dle zákona č. 110/1997 Sb., o
potravinách a tabákových výrobcích a vyhlášky MZe č. 417/2016 Sb., o některých
způsobech označování potravin. Přesná specifikace požadavků bude zakotvena do TP
pro dodávku. U výrobků vyžadujících návod k použití tento doplnit v českém,
anglickém a francouzském jazyce.
 Balení BDP
a) Jednotlivé komponenty BDP (potraviny) jsou baleny samostatně. Specifikace
použitého druhu obalu bude uvedena v TP u jednotlivých výrobků. Obal musí
splňovat požadavky vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na
výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech
a předmětech určených pro styk s potravinami (dále jen NEP č. 1935/2004)
a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů (zákon o obalech),
ve znění pozdějších předpisů.
b) Drobné pochutiny (sůl, cukr, káva, čaj, žvýkačky) a instantní nápoje budou navíc
baleny v plastovém sáčku s klipovým uzávěrem k zabránění rozsypání po
otevření BDP. Doplňkové produkty (lžíce, párátka, víceúčelový papír, ubrousky
hygienické osvěžující) budou baleny v sáčku z PE fólie.
c) Pro balení potravin určených do BDP bude použita lepenková krabice s pevností
zabezpečující ochranu při manipulaci, která bude zabalena do plastové fólie
tmavé, nereflexní barvy. Vnější obal BDP bude odpovídat rozměrům
270x200x80 mm s tolerancí ± 30 mm. Hmotnost BDP cca 1 700 g v závislosti na
použitém obalovém materiálu. Fólie musí být opatřena tiskem nebo samolepkou s
uvedením typu a roku výroby BDP.

HOTOVÉ STERILOVANÉ POKRMY S PŘÍLOHOU
Požadavky jsou stanoveny vyhláškou MZe ČR č. 69/2016 Sb.
Hmotnost výrobků:
Hotové sterilované pokrmy s přílohou – hmotnost obsahu (netto) 340 g, přípustná záporná
hmotnostní odchylka -5% pro jednotlivá balení.
Balení:
Obal musí chránit potravinu před znehodnocením a znemožnit změnu obsahu bez otevření či
změny obalu. Použitý obal ve tvaru sáček uzavřený s naznačením místa odtržení v horní části
nebo Al miska. Vnější povrch hliníková nebo vícevrstvá fólie nedemaskující barvy (černá,
hnědá, zelená apod.). Obal musí být recyklovatelný a umožnit ohřev přiloženým chemickým
ohřívačem.

5

Senzorické požadavky:
Výrobky musí odpovídat deklarovanému druhu, tj. materiálovému složení nebo charakteru
hotového pokrmu.
Složení výrobků:
U všech výše jmenovaných potravin je povinen výrobce uvést složení výrobku, minimální
obsah masa, obsah sušiny (minimálně) a obsah tuku (maximální) a obsah soli (NaCl).
Pro hotové pokrmy jsou stanoveny následující závazné chemické hodnoty.
1. Obsah sušiny min. 17 %
2. Obsah tuku max. 12 %
3. Obsah NaCl max. 2 %
4. Obsah masa po sterilaci:
Znojemská hovězí pečeně s rýží, Vepřový guláš s bramborem, Vepřové maso s mrkví a
bramborem, Pikantní rizoto, Rajská s hovězím masem a těstovinami, Vepřový guláš
s těstovinou, Hovězí maso na žampionech s rýží, Slepice na paprice s těstovinou, Segedínský
guláš s těstovinou, Uzené se špenátem a bramborem, Hovězí pečeně na slanině s rýží,
Vepřová pečeně na česneku s bramborem, Španělský ptáček s rýží, Vepřová plec na houbách
Obsah masa po sterilaci minimálně 15%,
Zadělávaný hrášek s vepřovým masem, Zadělávané fazolky s vepřovým masem, Ďábelské
maso s fazolí, Krůtí směs se zeleninou, Kuřecí čína s bambusovými výhonky)
Obsah masa po sterilaci minimálně 18%
Zeleninové lečo s párkem
Obsah párků po sterilaci minimálně 24%.
LUNCHEON MEAT
Al obal, 120 g - přípustná záporná hmotnostní odchylka -5% pro jednotlivá balení
Hlavní složky výrobku: vepřové maso, hovězí maso
Požadavky jsou stanoveny vyhláškou MZe ČR č. 69/2016 Sb.
 Obsah masa min.70%
 Obsah sušiny min. 30 %
 Obsah tuku max. 40 %
 Obsah NaCl max. 2,5 %
Obal konzervy s odpovídajícími funkčními vlastnostmi zabraňujícími porušení obsahu při
jeho i za ztížených podmínek uložení a skladování. Použitý obal musí odpovídat požadavkům
vyhlášky č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
VEPŘOVÉ MASO VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
Al obal, 120 g - přípustná záporná hmotnostní odchylka -5% pro jednotlivá balení
Hlavní složky výrobku: vepřové maso, solící směs, koření
Výrobek musí splňovat platné zákony a navazující vyhlášky MZe a MZd ČR a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES).
 Obsah vepřového masa min. 70%
 Obsah sušiny min. 30 %
 Obsah tuku max. 27 %
 Obsah NaCl max. 2,5 %
Obal konzervy s odpovídajícími funkčními vlastnostmi zabraňujícími porušení obsahu při
jeho i za ztížených podmínek uložení a skladování. Použitý obal musí odpovídat požadavkům
vyhlášky č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
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KRŮTÍ MASO S VEJCI
Al obal, 120 g - přípustná záporná hmotnostní odchylka -5% pro jednotlivá balení
Hlavní složky výrobku: krůtí maso, vejce, vepřové maso, sůl
 Obsah masa min. 25 %,
 Obsah vajec min. 20 %
 Obsah NaCl max. 2,5 %
Obal s odpovídajícími funkčními vlastnostmi zabraňujícími porušení obsahu při jeho i za
ztížených podmínek uložení a skladování. Použitý obal musí odpovídat požadavkům vyhlášky
č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
LAHŮDKOVÝ VEPŘOVÝ KRÉM
Al obal, 120 g - přípustná záporná hmotnostní odchylka -5% pro jednotlivá balení
Hlavní složky výrobku: vepřová játra, vepřové maso, vepřové sádlo, solící směs, koření
Požadavky jsou stanoveny vyhláškou MZe ČR č. 69/2016 Sb. v příloze č. 7, tabulka 11
 Obsah sušiny min. 30 %, max. 50 %
 Obsah tuku max. 30 %
 Obsah NaCl max. 2,5 %
Obal konzervy s odpovídajícími funkčními vlastnostmi zabraňujícími porušení obsahu při
jeho i za ztížených podmínek uložení a skladování. Použitý obal musí odpovídat požadavkům
vyhlášky č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
JÁTROVÁ PAŠTIKA
Al obal, 120 g - přípustná záporná hmotnostní odchylka -5% pro jednotlivá balení
Hlavní složky výrobku: vepřová játra, vepřové maso, vepřové sádlo, solící směs, koření.
Minimální obsah vepřových surovin 75%.
Výrobek musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou MZe ČR č. 69/2016 Sb.
 Obsah masa minimálně 25%, vepřová játra minimálně 26%
 Obsah sušiny min. 30 %, max. 50 %
 Obsah tuku max. 40 %
 Obsah NaCl max. 2,5 %
Obal konzervy s odpovídajícími funkčními vlastnostmi zabraňujícími porušení obsahu při
jeho i za ztížených podmínek uložení a skladování. Použitý obal musí odpovídat požadavkům
vyhlášky č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
Doplňující požadavky:
Pro výrobu hotových sterilovaných pokrmů, luncheon meatu, vepřového masa ve vlastní
šťávě a paštik musí být prokazatelně zaručen původ masa z EU. Maso použité k výrobě
hotových pokrmů nesmí být staršího data než 96 hodin po porážce.
MAKRELY VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
Plechová konzerva 125 g - přípustná záporná hmotnostní odchylka -10% pro jednotlivé
balení, easy open
Hlavní složky výrobku: makrela min. 80 g, voda, jedlá sůl
Výrobek musí splňovat platné zákony a navazující vyhlášky MZe a MZd ČR a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES).
Obal konzervy s odpovídajícími funkčními vlastnostmi zabraňujícími porušení obsahu při
jeho i za ztížených podmínek uložení a skladování. Použitý obal musí odpovídat požadavkům
vyhlášky č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
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MAKRELOVÝ SALÁT
Plechová konzerva 100 g - přípustná záporná hmotnostní odchylka -10% pro jednotlivé
balení, easy open
Hlavní složky výrobku: makrela min. 35 g, rajčatový protlak, zelenina, olej, koření, jedlá sůl
Výrobek musí splňovat platné zákony a navazující vyhlášky MZe a MZd ČR a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES).
Obal konzervy s odpovídajícími funkčními vlastnostmi zabraňujícími porušení obsahu při
jeho i za ztížených podmínek uložení a skladování. Použitý obal musí odpovídat požadavkům
vyhlášky č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
SARDINKY V OLEJI S CITRÓNEM
Plechová konzerva 125 g - přípustná záporná hmotnostní odchylka -10% pro jednotlivé
balení, easy open
Hlavní složky výrobku: sardinka min. 80 g, olej, citrón, jedlá sůl
Výrobek musí splňovat platné zákony a navazující vyhlášky MZe a MZd ČR a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES).
Obal konzervy s odpovídajícími funkčními vlastnostmi zabraňujícími porušení obsahu při
jeho i za ztížených podmínek uložení a skladování. Použitý obal musí odpovídat požadavkům
vyhlášky č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
SARDINKY V TOMATĚ
Plechová konzerva 125 g - přípustná záporná hmotnostní odchylka -10% pro jednotlivé balení
easy open
Hlavní složky výrobku: sardinka min. 80 g, tomatová omáčka, olej, jedlá sůl
Výrobek musí splňovat platné zákony a navazující vyhlášky MZe a MZd ČR a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES).
Obal konzervy s odpovídajícími funkčními vlastnostmi zabraňujícími porušení obsahu při
jeho i za ztížených podmínek uložení a skladování. Použitý obal musí odpovídat požadavkům
vyhlášky č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
TUŇÁK VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
Plechová konzerva 80 g - přípustná záporná hmotnostní odchylka -10% pro jednotlivé balení,
easy open
Složení výrobku: tuňák min. 50 g, vlastní šťáva, jedlá sůl
Výrobek musí splňovat platné zákony a navazující vyhlášky MZe a MZd ČR a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES).
Obal konzervy s odpovídajícími funkčními vlastnostmi zabraňujícími porušení obsahu při
jeho i za ztížených podmínek uložení a skladování. Použitý obal musí odpovídat požadavkům
vyhlášky č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
TUŇÁK V OLEJI
Plechová konzerva 80 g - přípustná záporná hmotnostní odchylka -10% pro jednotlivé balení,
easy open
Hlavní složky výrobku: tuňák min. 50 g, olej, jedlá sůl
Výrobek musí splňovat platné zákony a navazující vyhlášky MZe a MZd ČR a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES).
Obal konzervy s odpovídajícími funkčními vlastnostmi zabraňujícími porušení obsahu při
jeho i za ztížených podmínek uložení a skladování. Použitý obal musí odpovídat požadavkům
vyhlášky č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
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STERILOVANÁ ZELENINA VÍCEDRUHOVÁ
Al obal, 210 g - přípustná záporná hmotnostní odchylka -6% - vyhl. MZe č. 157/2003 Sb.
příloha 8 v platném znění
Hlavní složky výrobku: minimálně tři různé druhy zeleniny (např. kukuřice, hrášek, paprika,
mrkev aj., hmotnost zeleniny minimálně 140 g), cukr, jedlá sůl, pitná voda.
Výrobek musí splňovat platné zákony a navazující vyhlášky MZe a MZd ČR a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES).
Obal konzervy s odpovídajícími funkčními vlastnostmi zabraňujícími porušení obsahu při
jeho i za ztížených podmínek uložení a skladování. Použitý obal musí odpovídat požadavkům
vyhlášky č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
TRVANLIVÉ PEKAŘSKÉ VÝROBKY
Základní jakostní parametry jsou stanoveny vyhláškou MZe č. 333/1997 Sb. v platném znění.
Trvanlivé pečivo je možno dodávat jako suchary, crackerové pečivo, nebo extrudované
výrobky.
Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení do 50 g nejvýše 11 %.
Sortiment: sladké i slané trvanlivé pekárenské výrobky.
Balení: tepelně svařený vodotěsný balíček.
OVOCNÉ JAMY
Obecné požadavky jsou stanoveny vyhláškou MZe č. 157/2003 Sb.
Balení: porcované spotřebitelské balení.
KÁVOVÝ EXTRAKT
Káva musí splňovat požadavky komoditní vyhlášky MZe č. 330/1997 Sb. v platném znění.
Kávový extrakt rozpustný nebo instantní: obsah kofeinu nejméně 2,5 %, vlhkost nejvýše 5 %.
Balení: porcované spotřebitelské balení. Obal s odpovídajícími bariérovými vlastnostmi
garantující senzorické vlastnosti po celou dobu min. trvanlivosti.
Smyslové požadavky na kávový nálev:
Vůně: čistá, kávová až karamelová.
Chuť: hořká, nakyslá, charakteristická až karamelová.
ČAJ
Čaj musí splňovat požadavky komoditní vyhlášky MZe č. 330/1997 Sb. v platném znění.
Druh: čaj pravý, skupina černý, podskupina fermentovaný. Může být použit porcovaný čaj
černý (jinak čaj pravý) ve kterém proběhla plná fermentace.
Balení: výrobky musí být zabaleny v dostatečně vodotěsných a nesmáčitelných obalech. Musí
vykazovat dokonalé bariérové vlastnosti, které zachovají deklarované jakostní parametry.
Dodávky budou realizovány jako porcované balení.
Smyslové požadavky na jakost čaje černého po spaření:
Vzhled – nálev čirý, nebo s mírnou opalescencí až mírným zákalem,
Barva – světle až tmavě hnědá,
Vůně a chuť – charakteristicky čajová, slabě natrpklá, dřevitá,
Fyzikálně chemické požadavky musí odpovídat vyhlášce MZe č. 330/1997 Sb. v platném
znění.
INSTANTNÍ NÁPOJ MULTIVITAMÍNOVÝ
Balení: Obaly nesmáčitelné s odpovídajícími bariérovými vlastnostmi – obal musí chránit
výrobek proti mechanickému poškození, vlivu vnějšího prostředí tj. vlhkosti, pronikání vnější
atmosféry (kyslíku, oxidu uhličitého, dusíku, vlhkosti, cizím pachům apod.)
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Povolená záporná hmotnostní odchylka: - pro balení do 50 g (-10 %)
Složení vitaminových nápojů:
Multivitaminové nápoje – doporučený obsah vitamínů ve 100 g směsi (prášku) musí
odpovídat doporučené denní dávce stanovené přílohou XIII, část A nařízení Evropského
parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011.
Tabulka 1: Vitaminy a minerální látky a jejich doporučené denní dávky
Vitamin nebo minerální látka
Vitamin A
Vitamin B6
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin D
Vitamin E
Biotin
Kyselina listová
Kyselina pantotenová
Niacin
Riboflavin
Thiamin

Jednotka
μg
mg
μg
mg
μg
mg
mg
μg
mg
mg
mg
mg

Doporučená denní dávka
800
2
1
60
5
10
0,15
200
6
18
1,6
1,4

Balení vitaminových přípravků doplnit na deklarovanou hmotnost sacharózou, případně
jednoduchými cukry jako je glukóza, fruktóza aj. Obsah musí být lehce rozpustný ve studené
vodě.
INSTANTNÍ NÁPOJ OVOCNÝ
Požaduje se rozpustný nápojový koncentrát v práškové formě s ovocnou příchutí.
Základní surovinové složení: sacharóza, ovocná příchuť, okyselující složka a částečná
fortifikace (doplnění) vitaminy (C vitamin, provitamin A). Druh ovocné příchutě dle
deklarace výrobce.
Hmotnost balení minimálně 40 g. V hmotnosti nápoje je počítáno s přídavkem sacharózy
nutné pro dosažení stanovené energetické hodnoty celé BDP. Obsah rozpustný ve studené
vodě (objem cca 1 litr).
Balení: vodotěsná, nesmáčitelná fólie; použitý obal musí odpovídat požadavkům vyhlášky
č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
CUKR
Dodávky v porcovaném balení 5 g - přípustná záporná hmotnostní odchylka -10% pro
jednotlivé balení, druh – cukr extra bílý krystal. Jakostní požadavky na cukr krystal jsou
stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce MZe ČR č. 76/2003 Sb. v platném znění.
Balení: vodotěsná, nesmáčitelná fólie; použitý obal musí odpovídat požadavkům vyhlášky
č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
ČOKOLÁDA HOŘKÁ
Čokoláda musí splňovat požadavky komoditní vyhlášky MZe ČR č. 76/2003 Sb. Příloha 9
tabulka 1 v platném znění.
Fyzikálně chemické požadavky:
Obsah kakaového másla nejméně 18 % sušiny, obsah tukuprosté kakaové sušiny nejméně
14 % sušiny, obsah celkové kakaové sušiny nejméně 35 % sušiny, cukr, mléko.
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Hmotnost: 2 x netto 25 g – záporná hmotnostní odchylka – 10 % dle vyhl. 76/2003 Sb.
Příloha 9 tabulka 2 ).
Balení: vodotěsná, nesmáčitelná fólie; použitý obal musí odpovídat požadavkům vyhlášky
č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
ŽVÝKAČKY
Plátkované nebo dražované, 4 kusy žvýkaček v balení. Příchuť mátová, může být doplněno
bylinnými extrakty.
Jakostní a další požadavky jsou stanoveny vyhláškou MZe ČR č. 76/2003 Sb. v platném
znění.
Balení: vodotěsná, nesmáčitelná fólie; použitý obal musí odpovídat požadavkům vyhlášky
č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
SŮL JEDLÁ
Dodávky v porcovaném balení (2 g). Jedlá sůl musí odpovídat jakostním požadavkům
uvedeným v příloze č. 4 k vyhlášce MZe ČR č. 331/1997 Sb., v platném znění.
Balení: vodotěsná, nesmáčitelná fólie; použitý obal musí odpovídat požadavkům vyhlášky
č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
PAPÍR VÍCEÚČELOVÝ
Víceúčelový papír pro potravinářské účely (zabalení potravin), včetně použití pro osobní
hygienu. Rozměry víceúčelového papíru (ubrousek) cca 32 x 32 cm. Odpovídající legislativě
pro odpadové hospodářství (ekologicky odbouratelný).
PLASTOVÁ LŽÍCE
Lžíce z čirého nebo barevně nevýrazného plastu, vhodného pro potravinářské použití.
Minimální délka 15 cm.
PÁRÁTKO HYGIENICKÉ BALENÉ
Dřevěné nebo plastové párátko, balené samostatně ve vodotěsné, nesmáčitelné, hygienicky
nezávadné fólii.
CHEMICKÝ OHŘÍVAČ S NÁVODEM K POUŽITÍ
Bezplamenný ohřívač na hotové pokrmy, fungující na principu chemické reakce vody
s aktivní látkou. Schopnost ohřevu pokrmu na teplotu nejméně 60°C. Vnitřní rozměr ohřívače
musí umožnit vložení uzavřeného hotového pokrmu z BDP. Vnější povrch ohřívače opatřit
ryskami pro vyznačení potřebného množství vody a návodem k použití ohřívače v českém
jazyce. Součástí je ochranný kartónový obal pro ochranu před popálením při ohřevu pokrmu.
Provedení ohřívače musí splňovat hygienické požadavky na styk s potravinami stanovené
vyhláškou č. 38/2001 Sb., a NEP č. 1935/2004.
SÁČEK KLIPOVÝ
Rychlouzavírací sáček k balení drobných komponent BDP, s klipem umožňujícím opakované
uzavření. Rozměry 150x220 mm ± 20 mm. Materiál polyetylén, čiré provedení, plně
recyklovatelný.
V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dne: 25. června 2020

Zpracoval:

vedoucí starší důstojník
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kapitán Ing. Václav SENIČ
tel. 230 603
podpis
Schvaluji:

vedoucí starší důstojník – specialista
podplukovník Ing. Michal POLAN
tel. 230 608
podpis
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