
Výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou  

v zmysle  zákona č. 343/2015 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: 044 2882670; 044 2883015  E-mail: obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet zákazky: Nakladaná, alebo konzervovaná zelenina - 15331400-1 

 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. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 

 7. Lehota dodania predmetu zákazky: do vyčerpania finančného limitu 35 880,- EUR s DPH 

 8. 

Forma predkladania ponúk:  

Registrácia do aukcie od 23.06.2017 od 09:00 hod. do 03.07.2017 do 08:00 hod. Výzvy do elektronickej 

aukcie budú odoslané 03.07.2017 po 08:00 hod. 

1. kolo - zadávacie kolo, 10.07.2017 08:00  do 10.07.2017 08:30 

2. kolo - internetová aukcia, 10.07.2017 09:00  do 10.07.2017 09:30 

Koniec aukcie sa môže predĺžiť neobmedzene, v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch 

minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty. 

Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet obstarávania (cena celkom) uvedená s DPH.  

 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). 
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Špecifikácia predmetu zákazky a predpokladaná hodnota zákazky: 

Vrátane dopravy na miesto plnenia. 

Tovar musí byť dodávaný v akosti a kvalite I. triedy, zodpovedajúcej platným právnym predpisom, 

veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí spĺňať požiadavky zák. č.152/1995 Z.z. 

Dodávateľ do 3 pracovný dní po ukončení Elektronickej aukcie oznámi objednávateľovi na e-mail: 

stravovanie@aos.sk, osobu zodpovednú za plnenie predmetu zákazky, telefonický a e-mailový kontakt na 

zasielanie objednávok. 

Dodávateľ do 3 pracovných dní po ukončení elektronickej aukcie doručí obstarávateľov podrobnú rozpis 

cenovej ponuku. Ceny uvedie za mernú jednotku (kg, ks) bez DPH a s DPH,ako aj cena celkom z 

požadovanými množstvami s DPH a bez DPH. 

Záručná doba musí byť vyznačená na obale tovaru a neuplynula viac ako 1/5. 

Predmet obstarávania bude dodávaný na základe čiastkových objednávok. Dodávku tovaru zabezpečiť v 

pracovných dňoch pondelok až piatok čase od 07,00-11,00 hodine na základe objednávky . 

Odberateľ sa nezaväzuje k plneniu v celom rozsahu. Celkové množstvo jednotlivých druhov tovarov sú 

uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstva bližšie špecifikuje v jednotlivých 

čiastkových objednávkach v závislosti od počtu spravovaných a podobne. 

Uvedené množstva sú predpokladané. Skutočný objem tovaru môže byť nižší/výžší - v závislosti od reálnej 

potreby objednávateľa. 

Verejný obstarávateľ môže po vzájomnej dohode objednať aj iný druh nakladanej alebo konzervovanej 

zeleniny, ktorý nie je určený v predpokladanom množstve a sortimente, jeho cena sa určí na základe ceny, 

ktorá je zverejnená na portálu výrobcu v deň spracovania čiastkovej objednávky pri neprekročení celkovej 

ceny stanovenej touto súťažou pri neprekročení celkového limitu   29 900,00 EUR bez DPH stanovené 

touto súťažou. 

 Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných objednávok 

objednávateľa dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru je objednávateľ 

oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25% vo výške z kúpnej ceny 

tovaru, s ktorého sa predávajúci omeškal a to za každú aj započutú hodinu omeškania s dodaním tovaru. 

V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar kompletne podľa objednávky, má objednávateľ 

nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny nedodaného tovaru. 

Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru do miesta 

plnenia. 

Ceny jednotlivých druhov tovarov predmetu plnenia platia po celé zmluvné obdobie. K zmene ceny môže 

dôjsť v prípade zmeny sadzby DPH, alebo iných administratívnych opatrení štátu, alebo v prípade zmien 

ceny smerom nadol. 



Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúr, ktoré 

dodávateľ vyhotoví po dodaní tovaru. 

Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi. Faktúra a dodací list musia mať čitateľne vyplnené 

všetky časti predpísaného tlačiva, napr. číslo faktúry, dodacieho listu, dátum vystavenia, dátum splatnosti, 

množstvo a akosť tovaru, venu za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis zodpovedného 

pracovníka. 

Uznané reklamované kvalitatívne vady dodávateľ odstráni bezplatnou výmenou vadného tovaru do 24 

hodín od uznania reklamácie a kvantitatívne vady do 24 hodín od uznania reklamácie. 

Ak pochybí dodávateľ či už v kvalitatívnom alebo kvantitatívnom množstve a pri akútnej potrebe vráteného 

tovaru si objednávateľ vyhradzuje právo na zakúpenie tovaru u iného dodávateľa. Dodávateľ sa týmto 

zaväzuje objednávateľovi v prípade rozdielu ceny tento rozdiel uhradiť. 

   

Predpokladané množstvo a sortiment odberu jednotlivých druhov nakladanej alebo konzervovanej 

zeleniny. 
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P.č. Názov predmetu zákazky  DPH DPH DPH DPH 

 
Nakladaná zelenina CPV- 15331400-1 

Nakladaná alebo konzervovaná 

zelenina 

Množstvo 

v ks 

za 

ks/EUR 

za 

ks/EUR 
EUR  EUR 

1. Cesnaková pasta 850-920 g 50 % 350     

2. Červená repa 3500 g kocky 250     

3. Červená repa 3400-3500 g strúhaná 300     

4. Čalamáda 3300-3700 g 250     

5. Chren 550-650 g 300     

6. Čili papričky 130-150 ml 50     

7. Feferóny baranie rohy 3500 g 100     

8. Feferóny gulaté 300 g 100     

9. Hrášok s karotkou 2500 g Vitana 100     

10. Hrášok jemný 2500 g 100     

11. Lečo zelenínové 640-670 g 500     



12. Paprika červená rezaná 640-680 g 500     

13. Kukurica 2125 g 100     

14. Kôpor sterilizovaný 120-150 g 100     

15. Mrkva s hráškom 620-680 g 300     

16. Kapusta červená 640-720 g 100     

17. Kapusta kvasená 3500 g 300     

18. 
Fazuľa konzerv.červená slaná 400 g-

425g 
300     

19. Špargla konzervovaná 330-350 g 500     

20. Šampiony krájané 2800-3000 g 300     

21. 
Šampiony krájané  Giana v sl. náleve 

184 g 
200     

22. Kapary v slanom náleve 700 g 100     

23. Olivy čierne bez kôstky 900-950 g 300     

24. Olivy zelené bez kôstky 900-950 g 300     

24. Olivy krájané 300 g 50     

25. Fazuľové struky 3500-400 g 150     

26. Uhorky sterilizované 5-7 cm 3500 g 600     

27. Uhorky sterilizované 5-9 cm 650-670 g 300     

28. Horčica plnotučná sklo-vedierko 3500 g 100     

29. Horčica 5 kg Hugli 100     

30. Horčica medová 1 kg Hugli 100     

31. Horčica chrenská vedierko 1 kg 200     

32. Horčica dijonska 5 kg 50     

33. Horčica plnotučná porcovaná 50 g 10000     

34. Kečup Hellmanns 5 kg 300     

35. Kečup Horeca spak 5 kg 100     

36. Kečup jemný SNICO 980 g 120     

37. Kečup ostrý GOURMET 900 g 120     

38. Kečup jemný SPAK 30 g 10000     

39. 
Ochutené drtené paradajky-Pomodoro 

Hugli 2,55 kg 
50     

40. Ratatouille Hugli 2500 g plechovka 50     

41. 
Paradajkový koncentrát Doppio 

Concentráto2,20 kg plechovka Hugli 
300     

42. 
Paradajkový koncentrát Doppio 

Concentráto 800 g plechovka Hugli 
100     

43. Ocot 1 liter  8 % 500     

44. 
Zmes zeleniny "Golosone 2,6 kg Hugli 

plechovka 
100     



45. Mexický šalát  3 kg plechovka Hugli 50     

46. Činsky šalát 3 kg plechovka Hugli 50     

47. 
Pesto - Prima gusto provensálske byliny 

480 g Hugli 
10     

48. 
Pesto-Prima gusto záhradné byliny 480 g 

Hugli 
20     

49. Pesto-Prima gusto bazalka 480 g Hugli 10     

50. Pesto-Prima gusto rozmarín 480 g Hugli 10     

51. Bonuelle Sójové klíčky 260 ml 70     

52. Cena celkom     

 

 

 

 


