
 VÝZVA NA PREDKLADANIE  PONÚK  

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní “) 

 
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 
   
Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  
Sídlo organizácie:   Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Krajina:                   Slovenská republika  
IČO:                         37910337                                                
Kontaktná osoba:   Ing. Dušan GOŇA                          
E-mail:                     dusan.gona@aos.sk 
Tel:                           0960 422148   
 
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY 
 
II.          OPIS 
II.1.       Názov zákazky 

a) Mrazené mäso, jedlé droby z hydiny, mrazené hovädzie, mäso a mrazené bravčové mäso a 
rôzne mrazené mäsá 

b) Mrazené ryby, rybie filé, ostatné druhy z rybieho mäsa  
c) Šaláty a marinované ryby 

   
II.1.2.   Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

a) Hlavný slovník:   15112000-6 - Hydina 
                                                  15111100-0 - Hovädzie mrazené mäso 
                                                  15113000-3 - Bravčové mrazené mäso       
 
                    Doplnkový slovník:      PO019-6 - Mrazené 
                    Doplňujúce predmety:  15112120-3 - morky,  
                                                          15112130-6 - kurčatá  
                                                          15112120-3 - morky  
                                                          15119000-5 - rôzne mäsá 
 

b) Hlavný slovník:  15220000-6 - mrazené ryby, rybie filé , ostané rybie mäso      
                    Doplnkový slovník:  PO019-6 - Mrazené 
                    Doplňujúce predmety:  15234000-7 - údené ryby 

                                                     15241700-6 - rybie tyčinky 

II.1.3.   Časti 
              Táto zákazka sa delí na časti: Áno 
 
II.2.       Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
               Hodnota: 39 900,00 EUR  
 
II.3       Spôsob uzatvorenia vzťahu, typ a trvanie 
              Objednávka 
              Do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov 
 
II.4.      Opis predmetu zákazky:   

      - dodávka predmetu zákazky, balenie a dopravu do miesta kupujúceho a odovzdanie   
         kupujúcemu na predávajúceho náklady.  
       - dovoz predmetu zákazky uskutočňovať minimálne tri krát týždenne na základe objednávok     
        zaslaných dodávateľovi 48 hodín pred plnením 

         -    ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky( za všetky jej časti), ak v ponuke        
                nebude uvedená niektorá časť podľa bodov a)  až  c), takáto ponuka sa vyhodnocovať nebude. 
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      -  verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s uchádzačom ktorý uspeje v cenovej ponuke, že  
        v prípade potreby môže tento zoznam po vzájomnej dohode doplniť o ďalšie mäsové výrobky,          
        ktorý má dodávateľ v ponuke,  pri neprekročení určeného limitu touto súťažou 39 900,00 EUR        
       bez DPH.  

 

II. 5.    Predpokladané množstvo a sortiment predmetu zákazky pre určenie jednotkových cien. 

A) Mrazené – chladené mäso,  jedlé droby z hydiny,  mrazené hovädzie mäso a mrazené bravčové 
mäso  a rôzne mrazené mäsá. 

 

 

P. 
č. 

Názov tovaru 
Poža -
dované 
balenie 

 

Predpok -
ladaná 

spotreba za 
rok v kg 

Cena bez  
DPH za 1 

kg/€ 

Cena 
s DPH za 1 

kg / € 

Cena 
celkom 

bez DPH 
/€ 

Cena 
celkom  

s DPH/ € 

1 2 3  4 5 6 7 

1. 
Kuracie stehná kalibrované 
gastro     250 g, 260 g 

5-15 kg 1 500 kg 
 

2. 
Kurča kalibrované mrazené - 

 SK alebo CZ, 1600 g-1800 g 
5-15 kg 800 kg 

 

3. 
Kurča kalibrované chladené     
1600 g – 1800 g 

5-15 kg 600 kg 
 

4. 
Kuracie rezne – chladené SK 
(volné) 

5-10kg 200 kg 
 

5. 
Kuracie prsia gastro mrazené 
IMPORT (nesolené) 1-2 kg 

5-15 kg 300 kg 
 

6. 
Kuracie prsia gastro mrazené 
(nesolené- Slovenského pôvodu) 
1-2 kg 

5-15 kg 500 kg 
 

7. Kuracie rezne 100 g,150 g 10-15 kg 200 kg  

8. Kuracie pečienky mrazené 5-15 kg 80 kg  

9. 
Kačacie prsia s kožou bez kosti 
VB 

5-15 kg 100 kg 
 

10. 
Kačacie stehna vákuovo balené 
250-300 g 

5-15 kg 1 200 kg 
 

11. 
Morčacie prsia bez kosti 
vákuovo balené cca 1 kg 

5-15 kg 1 800 kg 
 

12. Jelenie stehno bez kosti VB 1 kg 10 kg   

13. Jelenie guláš orez VB 1 kg 10 kg   



14. Diviak stehno bez kosti VB 1 kg 10 kg   

15. Daniel plece bez kosti VB 1 kg 5 kg   

16. Sliepka 5-15 kg 50 kg   

17. Bravčové karé bez kosti mrazené 5-25 kg 150 kg   

18. 
Hovädie zadné dolný šal 
mrazené 5-25 kg 100kg   

Cena celkom v € – –   

 

 

B)  Mrazené ryby, rybie filé, ostatné druhy z rybieho mäsa  

 

P. 
č. 

Názov tovaru 
Požadované 

balenie   

 

Predpokla-
daná 

spotreba za 
rok v kg/ ks

Cena 
bez DPH 

za 1 
kg/ks/€ 

Cena  
s DPH za 
1 kg/ks / 

€ 

Cena 
celkom 

bez 
DPH /€ 

Cena 
celkom  

s DPH/ € 

1 2 3  4 5 6 7 

1. 
Rybie filé kocky  - porcované 
z Aljašskej tresky bez glazúry  
100, 150,120 g 

5-15 kg 300 kg 
 

2. 
Losos údený plátky exclusive 
VB 

500 g 20 ks 
 

3. 
Losos údený plátky exclusive 
VB 

200 g 50 ks 
 

4. 
Losos filety s kožou  bez 
glazúry- Atlantický 

1-10 kg 500 kg 
 

5. 
Pstruh dúhový pitvaný  VB 
Slovenského pôvodu 

1-10 kg 400 kg 
 

6. 
Hoki filetovaný  interleaved, 
vák.bal. bez glazúry 

1-10 kg 400 kg 
 

7. 
Zubáč filety s kožou 
max.10% glazúry  

2-4 kg/ks 40 kg 
 

 

Cena celkom v € 
– – – – 

 

 



C)  Šaláty a marinované ryby          

 

P. č. 
Názov tovaru 

Požadované 
balenie 

 

Predpoklada
ná spotreba 
za rok v kg/ 

ks 

Cena 
bez DPH 

za 1 kg/ks / 
€ 

Cena  
s DPH za 
1 kg/ks / 

€ 

Cena 
celkom 

bez DPH / 
€ 

Cena 
celkom  

s DPH/ € 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Treska v majonéze- 
vedierko 

1-3 kg 130 kg     

2. Rybací šalát- vedierko 1-3 kg 50 kg     

3. Zavináče- vedierko 2-6 kg 120 kg     

4. 
Nepravý losos v oleji, slane 
kúsky  

1 kg 7   kg     

 

Cena celkom v € 
– – – –   

 

 

CENA CELKOM ZA CELÝ PREDMET ZÁKAZKY 

 

P. č. Názov tovaru 
Cena celkom bez 

DPH / € 
Cena Celkom 

s DPH / € Poznámky  

1 2 3 4 5 

A Mrazené mäso a jedlé droby z hydiny   
 

B 

 

Mrazené ryby, rybie filé, ostatné druhy 
z rybieho mäsa  

  

 

C Šaláty a marinované ryby   
 

 
C E N A   C E L K O M: 
(Cena celkom za predmet zákazky v € - súčet 
cien uvedených v bode A, B, C,  ) 
 

  

 

 
 

 



ODDIEL III: TECHNICKÁ A ODPOBRNÁ SPÔSOBILOSŤ  
 
III.1. Uchádzač musí predloží: 
III.1.1. Doklad (rozhodnutie, oznámenie) Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej 
republiky: 

Potvrdenie prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho 
pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené 
príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a 
článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení a ostatnej súvisiacej legislatívy 
-  ktorým sa preukáže pridelenie úradného schvaľovacieho čísla podľa kategórie činnosti 
a pridruženej činnosti  , prípadne ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v krajine sídla 
uchádzača. 
 
III.1.2. Prehlásenie, že uchádzač bude dodávať  predmet zákazky do miesta uskutočnenia 
dodávania  tovaru podľa  príslušných objednávok Akadémia   ozbrojených   síl,  generála Milana  
Rastislava  Štefánika v Liptovskom Mikuláši –do stravovacieho zariadenia – vojenskej kuchyni 
v pracovných  dňom pondelok  až piatok v čase od 07,00-13,00 hodine. 
 
III.1.3 Ak doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 
predložiť originály dokladov, alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov, ktorými 
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, v pôvodnom jazyku a súčasne ich 
doložiť úradným prekladom do slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov v obsahu 
predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. 
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti spoločne.                   
V prípade skupiny dodávateľov musí byť vystavená plná moc pre jedného z členov skupiny, 
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene ostatných členov skupiny, 
podpísaná všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej 
veci za každého člena skupiny. 
 
III.1.4 Predložené doklady musia byť originál alebo úradne osvedčená fotokópia.  Osvedčená 
fotokópia nesmie byť staršia ako jeden mesiac k dobe predkladanie ponuky.   

 
ODDIEL IV. POSTUP 
IV.1.    Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena 
IV.2.    Použije sa elektronická aukcia: Áno 
IV.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
             Dátum a čas:  04. 11. 2015 do 08.00 hod. 

        Miesto: Ponuky je potrebné doručiť poštou, alebo osobne  a to  v lehote  na  predkladanie    
       ponúk  na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I. Osobne  na oddelenie bezpečnosti   
        a OUS AOS Liptovský Mikuláš, veliteľská budova, 3 poschodie, miestnosť č. 301. Prevádzková  
       doba oddelenia bezpečnosti a OUS je pondelok – piatok 7.00 – 12.00 hod. (p.Pelanová t.č. 0960  
      422746, p. Švarcová t.č. 0960 422747) 

 
 
IV.4.   Spôsob prípravy  a predkladania ponuky 
 
Ponuka sa doručí  v lehote na predkladanie ponúk. Každý uchádzač môže v tomto verejnom 
obstarávaní predložiť iba jednu ponuku. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie 
ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
  

1 časť:  uchádzač predloží ponuku a požadované doklady  v uzatvorenom obale  prostredníctvom 
poštovej zásielky, alebo osobne.  Uchádzač vloží ponuku a požadované doklady do neprehľadného 
obalu. Obal musí byť uzatvorený proti nežiadúcemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi: 
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I. 



- adresu uchádzača 
- „Verejné obstarávanie – neotvárať“ 
- označenie heslom „Mrazené výrobky“ 
 
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť, alebo odvolať do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk. Doplnenie, alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 
a to na základe písomnej žiadosti uchádzača a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie 
ponúk.     

 
2 časť:  na základe odovzdaných cenových ponúk a požadovaných dokladov budú jednotliví     
uchádzači pozvaní do elektronickej aukcie.  

 
IV.5. Elektronická aukcia  
Verejný obstarávateľ použije certifikovanú elektronickú aukciu podľa § 43 zákona o verejnom 
obstarávaní, na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Poradie uchádzačov sa 
zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení 
ponúk. Elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na 
účasť v elektronickej aukcii. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú 
postúpené do elektronickej aukcie. Začiatok a ukončenie elektronickej aukcie bude oznámené 
všetkým uchádzačom, ktorý splnili podmienky a boli zaregistrovaní do elektronickej aukcie 
prostredníctvom výzvy.  
Zodpovedná osoba uchádzača, identifikovaná v ponuke, bude elektronickou poštou vyzvaná na 
prihlásenie sa do aukčnej siene a kontaktovaná pri realizácii súťažného kola elektronickej aukcie   
(z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť v ponuke správne kontaktné údaje zodpovednej 
osoby). 
 
Kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH.  
 
Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení – na internetovej 
adrese www.ezakazky.sk/aos, na ktorej po prihlásení bude každému uchádzačovi 
administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej siene.  
Kontakt na administrátora e-aukcie  bude uvedený vo výzve na účasť v elektronickej aukcii. 
Kontakt na technickú podporu e-aukcie: e-mail: podpora@eaukcie.sk, tel. číslo: +421 2 6541 
1356, mobil: +421 905 378 454.  

Po prvotnom posúdení ponúk komisiou verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ vyzve 
všetkých uchádzačov, ktorých ponuky splnili všetky požadované požiadavky a podmienky, aby 
sa zúčastnili elektronickej aukcie.  

Uchádzači, ktorí budú pozvaní do aukčnej siene, zadajú svoje vstupné hodnoty v zadávacom 
kole elektronickej aukcie, ktoré budú predmetom elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ 
skontroluje účasť vyzvaných a prihlásených uchádzačov a zároveň porovná zadané vstupné ceny 
s cenami uvedenými v ponuke. Pokiaľ zadané ceny nebudú zodpovedať cenám v ponuke, 
uchádzač bude upozornený na chybu a požiadaný o opravu. Zadávacie kolo elektronickej aukcie 
sa začne v deň uvedený v elektronickej výzve  

Súťažné kolo elektronickej aukcie sa začne v dni uvedenom v elektronickej výzve. Koniec 
aukcie sa môže predĺžiť v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch minútach 
trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty.  

Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete.      
Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude obsahovať :  
• informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu  
• dátum a čas začatia elektronickej aukcie  
• priebeh elektronickej aukcie,  
• minimálny a maximálny krok zníženia nových  cien,  
• spôsob skončenia elektronickej aukcie – uplynutím stanoveného času a informáciu o jej 

http://www.ezakazky.sk/aos
mailto:podpora@eaukcie.sk


možnom predĺžení a vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe 
predložených nových cien.  

Verejný obstarávateľ zašle výzvu na účasť v elektronickej aukcii uchádzačovi 
elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke. Informácie o 
zodpovednej osobe musia obsahovať minimálne: meno a priezvisko, emailovú adresu a 
telefonický kontakt.  

Kontaktná e-mailová adresa na administrátora elektronickej aukcie bude zaslaná uchádzačom, 
ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky po vyhodnotení predložených ponúk. Administrátor 
elektronickej aukcie zašle uchádzačovi výzvu, ktorej súčasťou budú všetky informácie o 
prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie.  

V súťažnom kole bude prebiehať elektronická aukcia on-line. V priebehu konania elektronickej 
aukcie bude umožnené všetkým postupujúcim uchádzačom reagovať na ponuky ostatných 
uchádzačov.  
 
Na začiatku súťažného kola sa všetkým uchádzačom zobrazí najnižšia cena za predmet zákazky 
s DPH. Predmetom úpravy v elektronickej aukcii bude cena s DPH za predmet zákazky. 
Uchádzači budú upravovať ceny smerom dole. V priebehu elektronickej aukcie počas konania 
súťažného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v 
aukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne 
umiestnenie.  
 
Informácie zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky a to buď po zadaní jeho 
novej ponuky, alebo po aktualizácii stránky kliknutím na tlačidlo „Aktualizácia stránky“, 
prípadne stlačením na klávesnici klávesy F5. Pre aktualizáciu stránky pri zadaní novej ponuky 
iného uchádzača bude zobrazená výzva na jej vykonanie. Za aktualizáciu údajov sú zodpovední 
uchádzači. Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, 
najmä v posledných minútach súťažného kola elektronickej aukcie. Na predkladanie ponúk sa 
neodporúča využívať posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým momentom pri 
predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému eAukcie včas, pred uplynutím 
ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie 
návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom eAukcie. Tento 
proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov cez 
internet medzi počítačom uchádzača a serverom systému eAukcie, veľkosť prenášaných údajov, 
parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna vyťaženosť počítača, 
prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a pod. To znamená, že 
návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie elektronickej aukcie do systému eAukcie 
doručené a systémom eAukcie spracované - systém eAukcie zaznamená. Ak uchádzač odošle 
návrh  v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať 
situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom eAukcie a nebude 
zaznamenaný dôvodu uzavretia systému eAukcie presne v čase stanovenom verejným 
obstarávateľom ako ukončenie aukcie.  
 
Upozorňujeme uchádzačov, aby elektronickej aukcii venovali zvýšenú pozornosť, nakoľko v prípade 
„chybného“ zadania hodnoty, alebo hodnota zadaná omylom sa bude považovať ako riadny a platný 
úkon uchádzača, ktorý elektronická aukcia bude hodnotiť. Proti tomuto úkone uchádzača nie je 
možné uplatnenie opravného prostriedku a navrhnutú hodnotu nie je možné anulovať, alebo zobrať 
späť!  
 
Po zadaní novej ponuky je uchádzačovi potvrdené zníženie, alebo sa zobrazí správa, že zníženie 
bolo neúspešné vrátane uvedenia dôvodu o neúspešnom prihodení. Systém zaznamenáva presný 
čas zadania každej novej ponuky, resp. prihodenia, pričom do histórie e-aukcie sa zaznamenáva 
každý vstup, alebo zásah od všetkých účastníkov elektronickej aukcie. Pre priebeh výberového 
konania elektronickej aukcie platí tzv. serverový čas, ktorý je vždy zobrazený vpravo hore.  



V elektronickej aukcii bude vždy hodnotená cena za celý predmet zákazky s DPH v jednotlivej 
časti a na základe tohto vyhodnotenia bude určované ich relatívne umiestnenie v jednotlivej 
časti. Počas súťažného kola, budú mať jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky upravovať 
smerom dole.  
 
Požiadavka rozdielov, ktoré sa budú pri predkladaní ponúk vyžadovať:  
- minimálny rozdiel je min. o 0,01% s DPH nadol vzhľadom k ponuke uchádzača 
- maximálny rozdiel je max.. o 50 % s DPH  nadol vzhľadom k ponuke uchádzača 
 
Po ukončení súťažného kola systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať jednotlivé 
hodnoty, ktoré boli predmetom daného súťažného kola 
 

Nová cenová ponuka predložená uchádzačom nemôže byť rovnaká s už zadanou 
minimálnou cenou.  

Elektronická aukcia sa skončí :  
- súťažné kolo skončí vtedy, ak už ani jeden z uchádzačov nezlepší svoju ponuku v riadnom čase 
cenu. Súťažné kolo bude trvať minimálne 30 minút.  

- v prípade zníženia ceny v posledných 2 minútach aukcie sa na základe nastavenia 
automatického predlžovania aukcia predĺži o vopred stanovený čas o 2minúty od stanoveného 
konca elektronickej aukcie, aby aj ostatní uchádzači mali možnosť reagovať na aktualizovanú 
ponuku. Elektronická aukcia končí, ak žiadny z uchádzačov v termíne 2 minút nepredloží žiadne 
nové ceny za predmet zákazky, ktoré spĺňajú požiadavky  týkajúce sa minimálnych rozdielov.  

- v prípade nemožnosti konania aukčného kola z dôvodu vyššej moci, ako napr. plošného 
výpadku siete internet, alebo inej nepredpokladanej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ 
vyhradzuje právo najneskôr do 72 hodín po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri 
rovnakom nastavení a v zmysle týchto pravidiel.  

- po ukončení súťažného kola už nebude možné upravovať ceny, ktoré boli predmetom daného 
súťažného kola.  
 
Účasť v elektronickej aukcii zo strany uchádzačov je dobrovoľná.  
 
Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie 
Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e - aukcii je nutné 
mať Microsoft Internet Explorer verzie 7.0 a vyšší, resp. Firefox 3.1 a vyššie. Správna funkčnosť 
iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté 
cookies. 
 
 
ODDIEL V. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
V.1     Dátum odoslania tejto výzvy 
           20. 10. 2015 10.30 hod. 
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