
Prieskum trhu  - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím 

§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 1. 

 

Identifikácia obstarávateľa:  Akadémia  ozbrojených  síl  generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 
393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 

IČO:37910337 Telefón: 0960 422148, 0960 423600, 0960 423303 Fax: 0960423601,  E-mail: 
obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet zákazky:  Mrazené výrobky, šaláty a marinované ryby 
 3. Typ zmluvy: Objednávky 

 4. Miesto dodania predmetu zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 

 5. Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku formou elektronickej aukcie. 
Víťaz elektronickej aukcie je povinný doložiť požadované doklady podľa  ods. 11 a 12  tejto výzvy. 

 6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa. 
 7. Lehota dodania predmetu zákazky :  na roky 2015 až 2016 do vyčerpania prideleného limitu 

 8. 

Forma predkladania ponúk:  

Registrácia do aukcie od 07.11.2014 od 1200 hod. do 14.11.2014 do 1100 hod. Výzvy do elektronickej aukcie 
budú odoslané19.11.2014 po 1100 hod. 

1. kolo - zadávacie kolo,24.11.2014 od 08.00 hod. do 08.30 hod. 

2. kolo - internetová aukcia, 24.11.2014 od 09.00 do 09.30 hod. 

Koniec aukcie sa môže predĺžiť neobmedzene, v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch 
minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty. 

 Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára. 

 Internetová adresa na predkladanie ponúk: http://www.ezakazky.sk/aos 

1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení 
neskorších predpisov, 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 zákona 289/1995 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. 

2. Cena musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky t.j. sumár všetkých položiek, ktoré vychádzajú 
z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom (náklady vstupujúce do procesu dodania 
predmetu zákazky, ako podklad pre stanovenie ceny). 

3. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena do miesta 
poskytnutia služby verejného obstarávateľa a ďalšie náklady, ktoré súvisia s poskytnutím služby/dodaním 
predmetu zákazky). 

 9. 

 

Špecifikácia predmetu zákazky 

http://www.ezakazky.sk/aos


Uchádzač  predloží nasledovné doklady – informácie do termínu ukončenia registrácie - vložením scanov 
požadovaných dokladov do sekcie dokumenty 

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. 

Predložené doklady musia byť originál, alebo úradne osvedčená fotokópia.  Osvedčená fotokópia nesmie byť 
staršia ako jeden mesiac k dobe predkladanie ponuky.  

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 podľa tohto bodu 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. 

Cena za predmet zákazky 

1. Ocenený zoznam položiek požadovaného predmetu zákazky s uvedením pravdepodobného množstva 
(počtu merných jednotiek) potrebného na určenie ceny za predmet zákazky podľa priloženého 
zoznamu: 

2. Dovoz sa bude uskutočňovať minimálne tri krát týždenne na základe objednávok zaslaných 
dodávateľovi 48 hodín pred plnením. 

3. V cene predmetu zákazky sú zahrnuté náklady spojené s nákupom surovín, výrobou, balením, 
dopravou do miesta  kupujúceho a pod. Cena uvedená v cenovej ponuke je cenou záväznou pre obe 
zmluvné strany. 

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s uchádzačom, ktorý uspeje v cenovej ponuke, že v prípade 
potreby môže tento zoznam po vzájomnej dohode doplniť o ďalší sortiment  mraziarenských 
produktov, ktorý má dodávateľ v ponuke,  pri neprekročení určeného limitu touto súťažou 39 990 EUR 
bez DPH. 

Cena za predpokladané množstvo predmetu zákazky 

 

 

 A) Mrazené mäso a jedlé droby z hydiny,  mrazené hov. mäso a mrazené bravč. mäso a rôzne mrazené 
mäsá  



 

 

P. č. 
Názov tovaru Požadované 

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, 260 g 1300 kg  

2. Kurča kalibrované 
mrazené 1600 g, 1800 g 1300 kg  

3. Kuracie prsia gastro 
(nesolené) 1 kg 400 kg  

4. 
Kuracie prsia gastro 
(nesolené- Slovenského 
pôvodu) 

1 kg 600 kg  

5. Kuracie pečienky 1 kg 80 kg  

6. 
Husacie prsia bez kosti 
s kožou XXL 500 g 
jeden kus 

10kg 50 kg  

7. Kačacie prsia s kožou 
bez kosti VB 1 kg 50 kg  

8. Kačacie stehna vákuovo 
balené 1 kg 700 kg  

9. Morčacie prsia bez 
kosti vákuovo balené 1 kg 700 kg  

10. Jelenie stehno bez kosti 
VB 1 kg 10 kg  

11. Jelenie plece bez kosti 
VB  10 kg  

12. Diviak stehno bez kosti 
VB 1 kg 10 kg   

13. Daniel plece bez kosti 
VB 1 kg 5 kg   

14. Sliepka 1 kg 100 kg   

15. Kuracia polievková 
zmes 1 kg 100 kg   

16. Hovädzia roštenka 
mrazená 

5-25 kg v 
kartón 50 kg   

17. Baranie stehná bez kosti 
-mrazené kg 50 kg   

18. Baraní orez v kartóne 
mrazený kg 50 kg   

19. Jahňacie lýtko zadné 
mrazené kg 20 kg   

 Cena celkom v € – –   



 

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

 

 

P. č. 
Názov tovaru Požadované 

balenie   

Predpokladaná 
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 300 kg   

2. 
Losos údený 
plátky exclusive 
VB 

500 g 50 ks   

3. 
Losos údený 
plátky exclusive 
VB 

200 g 50 ks   

4. 

Losos filety 
s kožou  bez 
glazúry- 
Atlantický 

1-10 kg 300 kg   

5. 

Pstruh dúhový 
pitvaný  VB 
Slovenského 
pôvodu 

1-10 kg 200 kg   

6. 

Hoki filetovaný  
interleaved, 
vák.bal. bez 
glazúry 

1-10 kg 80 kg   

7. 
Rybie tyčinky 
(prsty) nie 
z mletého mäsa 

1-10 kg 30 kg   

8.. Tuniak žltoplutvý 
filet 1-10 kg 70 kg   

9. Ryby mrazené 
HEIK bez glazúry 1-10 kg 50 kg   

10. Zubáč veľkoustý 2-4 kg/ks 40 kg   
 Cena celkom v € – – – – 



 

C) Mrazená zelenina, mrazené zemiaky , mrazené zemiakové výrobky a mrazené polotovary 

 

 

P. 
č. 

Názov tovaru Požadované 
balenie   

Predpokladaná
spotreba za 

rok v kg 

 

Cena 

ez 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. Brokolica ružičky VB 2,5kg-10 kg 50 kg  
2. Fazuľové zelené struky celé VB 2,5kg-10 kg 100 kg  
3. Karfiol ružičky VB 2,5kg-10 kg 20 kg  
4. Mini mrkva celá jemná 2,5kg-10 kg 20 kg  
5. Špenátové listi VB 2,5 kg-10 kg 10 kg  
6. Špenát VB 2,5kg-10 kg 50 kg  
7. Tekvica strúhaná VB 2,5kg-10 kg 50 kg  

8. 
Čínska zeleninová 
zmes(kapusta+kuk+pór+karf.+mrk.+ 
huby) VB 

2,5kg-10 kg 100 kg  

9. Zeleninová zmes pod sviečkovú VB 2,5kg-10 kg 600 kg  
10. Polievková zeleninová zmes VB 2,5kg-10 kg 150 kg  
11. 

 
Mochovská zeleninová zmes VB 2,5kg-10 kg 300 kg  

12. Hrášok hlbokomrazený 2,5kg-10 kg 30 kg  
13. Karotka(ovalné mladé mrkvičky) 2,5kg-10 kg 30 kg  
14. Kukurica zrno lahôdková 2,5kg-10 kg 30 kg  
15. Lečo mrazené 2,5kg-10 kg 25 kg  
16. Pór 2,5kg-10 kg 20 kg  
17. Americké zemiaky „A“kv. 2,5kg = bal 100bal   

18. Hranolky A kvalita ( 9 x 9mm) 90 
sekundové 2,5kg = bal 50 bal   

19. Hranolky A kvalita ( 9 x 9mm) 2,5kg = bal 80 bal   
20. Zemiakové krokety 2,5kg = bal 20 bal   

21. Zemiakové  vlnky 9x9mm“A“ 
kvalita 2,5kg = bal 150 bal – – 

22. Mesiačikové hranolky 2,5kg = bal 20 bal   
23. Americké zemiaky korenené 2,5kg = bal 100 bal   

24. Mrazená -Tortila zo pšeničnej múky 
25 cm 

Balenie 18 x cca 
69 g= 1240 g 1 500 ks   



25. 

Hlboko mrazené zemiakové lokše 
minimálny podiel zemiakov 75%, 
(lokše l ks -60 g) minimálne balenie 
10 ks =1 bal 

Balenie 

10 ks x 60 g=600 
g 

150 bal   

26. Zemiakové lokše plnené makom 
a lekvárom/gastrobalenie/ 1 ks 100 g ks 250 ks   

27. Zemiakové placky – malé l ks 70-75 
g Balenie 12-15 ks 10 bal.   

28. Pirohy zemiakovo- bryndzové 1-5 kg 100 kg   
29. Pirohy plnené slivkovým lekárom 1-5 kg 50 kg   
30. Pirohy plnené tvarohovou náplňou 1-5 kg 50 kg   

31. Zemiakové šúľance s tvarohovou 
náplňou 1-5 kg 50 kg   

32. Zemiakové šúľance plnené makom 1-5 kg 50 kg   
33. Zemiakové šúľance 1-5 kg 30 kg   
34. Knedličky plnené údeným mäsom 1-5 kg 30 kg   
35. Taštičky s jablkami a škoricou 1-5 kg 50 kg   

 Cena celkom v €     

 

D) Šaláty a marinované ryby   

 

 

P. č. 
Názov tovaru Požadované 

balenie   

Predpokladaná
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. Treska v majonéze- 
vedierko 1-3 kg 30 kg   

2. Rybací šalát- vedierko 1-3 kg 30 kg   
3. Zavináče- vedierko 2-6 kg 30 kg   
4. Šalát z tuniaka 1-3 kg 20 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 a rybie konzervy a polo 
konzervy 

   

C.  
Mrazená zelenina, mrazené zemiaky 
a mrazené zemiakové výrobky Chladené 
rybie a ostatné šaláty 

   

D. Šaláty a marinované ryby    

 Cena celkom za predmet zákazky v € (súčet 
cien uvedených v bode A, B, C,D      

  C E N A   C E L K O M:     

Pokyny pre stanovenia ceny 

1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších 
predpisov, 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 zákona 289/1995 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

2. Cena musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky t.j. sumár všetkých položiek, ktoré 
vychádzajú z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom (náklady vstupujúce do procesu 
dodania predmetu zákazky, ako podklad pre stanovenie jednotkovej ceny). 

3. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. 
Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky (cena balenie, dovoz do miesta verejného obstarávateľa 
a ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky). 

4. Položky (časti predmetu zákazky) uvedené v zozname položiek, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú 
cenu, budú považované za už zahrnuté v iných cenách, uviesť v poznámke. 

5. Pri hodnotení predložených ponúk uchádzačov, sa budú po splnení podmienok účasti vyhodnocovať 
(zrovnávať) ponuky za celý predmet zákazky cena celkom bez DPH. 

6.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s uchádzačom, ktorý uspeje v cenovej ponuke, že v prípade 
potreby môže tento zoznam po vzájomnej dohode doplniť o ďalší  mrazených potravín, ktorý má dodávateľ 
v ponuke,  pri neprekročení určeného limitu touto verejnou súťažou 39 000,00 EUR bez DPH 

UPOZORNENIE : Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky, ak v ponuke nebude 
uvedená niektorá časť podľa bodov a) až  d), takáto ponuka sa vyhodnocovať nebude.  

 
10. Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. 

11. Podmienky účasti uchádzačov : 1. doklad o oprávnení podnikať – poskytovať požadovanú službu  - doloží 
víťaz elektronickej aukcie 



12. 
1. Doručiť verejnému obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ods. 11 tejto 
výzvy v listinnej podobe do 3. pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie  - kópiu dokladu. 

Víťaz elektronickej aukcie sa zaväzuje : 

 2. Doručiť verejnému obstarávateľovi  podpísaný a vytlačený výsledok elektronickej aukcie (cenovú ponuku) 
do 3. pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie.  

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena  (cena s DPH za celkovú ponuku) 
14
. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.12.2014 

 

 

 

 


