
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 IČO:37910337 Telefón: 0960426242, 0960423600 Fax: 0960423601,  E-mail: 
obstaravanie@aos.sk 

2. Predmet zákazky: Čerstva zelenina , ovocie a  konzumné zemiaky 
3. Typ zmluvy: objednávky 

4. Miesto dodania zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 
Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6 

5. 

Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač  vloží poku na celú zákazku do samostatnej 
nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti 
nežiadúcemu otvoreniu a označená údajmi:  
-adresa vyhlasovateľa zákazky, 
- adresa uchádzača cenového prieskumu ( jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 
podnikania), 
- označenie: „ „cenová ponuka“, 
- heslo „Čerstva zelenina , ovocie a  konzumné zemiaky“,. 
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.. 
 

6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 

7. Lehota dodania zákazky: od 12/2013 do 06/2015 alebo maximálne do vyčerpania prideleného 
limitu 39 000,00 EUR bez DPH 

8. 

Forma predkladania ponúk:  
Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne a to v lehote na predkladanie ponúk uvedenej   vo 
výzve na predkladanie ponúk,  na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, alebo osobne na 
oddelení bezpečnosti a OUS Akadémie  ozbrojených  síl  generála  Milana  Rastislava  Štefánika  v 
Liptovskom  Mikuláši, veliteľská budova, 3 poschodie, miestnosť č. 301.  Prevádzková  doba 
oddelenia bezpečnosti a OUS je v pondelok – piatok  7.00 -12.00 hod. (p. Pelanová   t. č.0960 
422746, p. Švarcová  t.č. 0960 422747).                                        
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve na predkladanie 
ponúk (podlimitné zákazky), sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
Lehota na predkladanie ponúk: 
Dátum a čas: 2.12.2013 12:00 
Podmienky otvárania ponúk: 
Dátum a čas: 3.12.2013 11:00 
Miesto : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 394 
(kuchynsko jedálenský blok), 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika , prvé poschodie, 
miestnosť č. 514, bez účasti uchádzačov. 

9. 

 Špecifikácia predmetu zákazky 

PREDMET ZÁKAZKY - dodanie tovaru: Čerstva zelenina , ovocie a konzumné zemiaky 
1.1.Opis predmetu zákazky: čerstva zelenina, ovocie a konzumné zemiaky( ďalej len tovar) , 
balenie a doprava do miesta kupujúceho na vlastné náklady a odovzdanie kupujúcemu. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s uchádzačom ktorý uspeje, že v prípade potreby môže 
tento zoznam po vzájomnej dohode doplniť o ďalší sortiment uvedeného druhu tovaru, ktorý má 
dodávateľ v ponuke, pri neprekročení určeného limitu touto verejnou súťažou 39000,- EUR bez 
DPH. 



1.2. Objednaný tovar do miesta dodania dodávať denne v pondelok až piatok v čase od 07,00 hod do 
14,00 hod pri obdŕžaní objednávky deň pred dodávok do 14,00 hod podanej elektronicky, faxom 
alebo e-mailom. 
1.3.Tovar  musí byť dodaný vo vozidlách spĺňajúcich právne predpisy Slovenskej republiky a    
       EU. 
 
2. Predpokladané množstvo čerstvej zeleniny za jeden rok 
I) HODNOTIACA  TABUĽKA – čerstva zelenina 
 

P.č Názov tovaru 

Predpokladané 
nakupované 

množstvá 
v kg/ rok 

 

Poznámka 

1. Mrkva 500 kg  
2. Petržlen 100 kg  
3. Zeler 100 kg  
4. Červená repa 50 kg   
5. Paštrnák  100 kg  
6. Reďkovka zv.  1000 zv.  
7. Reďkovka biela  80 kg  
8. Kapusta hlávková biela 800 kg  
9. Kapusta čínska 550 kg  
10.  Kapusta hlávková červená  800 kg  
11. Kapusta kvasná 700 kg  
12. Kel hlávkový 400 kg  
13. Kaleráb ks 300 ks  
14. Karfiol / ks 500 ks  
15. Karfiol kg 100 kg  
16. Brokolica  kg 100 kg  
17. Brokolica / ks  300 ks  
18. Paradajky kg tuzemské 1000 kg  
19. Paradajky kg import 1500 kg  
20. Paradajky Cherry / 250 g 100 ks  
21. Paprika zelená 800 kg  
22. Paprika PCR  200 kg  
22. Paprika červená 200 kg  
23. Paprika žltá 100 kg  
24. Paprika BUNT 300 kg  
25. Uhorky šalátové 1400 kg  
26. Melón cukrový 200 kg  
27. Cukina 100 kg  
28. Baklažán 50 kg  
29.  Šalát hlávkový / ks 300 ks  
30. Šalát ľadový / ks 300 ks  
31. Šalát lollo 200 ks  
32. Cibuľa 2000 kg  
33. Cibuľa červená 500 kg  
34. Cibuľka zväzok 200 zv.  



35. Cesnak 50 kg  
36. Pór 400 kg  
37. Šampóny voľne ložené 500 kg  
38. Hliva voľne ložená 100 kg  
39. Ananás ks 300 ks  
40. Avokádo ks  100 ks  
41. Banány  4000 kg  
42. Broskyne 500 kg  
43. Citróny 150 kg  
44. Grep ružový 200 kg  
45. Grep biely 200 kg  
46. Grep červený 200 kg  
47. Hrozno stolové biele 200 kg  
48. Hrozno stolové červené 200 kg  
49.. Hrozno stolové modré 200 kg  
50.. Hrušky 1000 kg  

51. Jablká podľa toho ako sú na 
stránkach ATIS   

3000 kg  

52. Kiwi košík 500 ks  
53. Kiwi  400 kg  
54. Limetky 50 kg  
55. Mandarínky 1000 kg  
56. Mandora 300 kg  
57. Mango 100 ks  
58. Nektarinky 200 kg  
59. Pomaranče 2000 kg  
60. Pomelo 20 kg  
61. Slivky 100 kg  
62 Jahody 250 g 300 ks  

63. Konzumné zemiaky tuzemské 
varný typ A,B 

15000 kg  

64. Konzumné zemiaky import varný 
typ A,B 

10000 kg  

 
        Priemerná výška zliav z priemerných cien čerstvej zeleniny, ovocia    
       a konzumných zemiakov, cien bez DPH za 1 kg/ks/zv. Podľa PPA- 
                 ATIS(1*) v rámci Slovenskej republiky v % 
                       ............................................ % 
 

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

11. 
Podmienky účasti uchádzačov :  

1. doklad o oprávnení podnikaťna dodnie predmetu zákazky - doloží víťaz  
   

12. 

Kritériá na hodnotenie ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka vychádzajúc z „ Najvyššej 
celkovej výšky zliav v %  za všetky nakupované druhy čerstvej zeleniny. ovocia a konzumných 
zemiakov  uvedených v podklade pre vypracovanie cenovej ponuky.   
1. Ceny predávanej čerstvej zeleniny, ovocia a konzumných zemiakov uvedených v podklade  
    pre vypracovanie cenovej ponuky sa budú rovnať  priemerným odbytovým cenám      



    z veľkoobchodu bez DPH v rámci Slovenskej republiky pre daný druh čerstvého  
    ovocia, zeleniny a konzumných zemiakov  (ďalej len „priemerné ceny v SR“) uvedených  
    v Agrárnych trhových informáciách Slovenska vydávaných PPA-ATIS Agrárne trhové  
    informácie Slovenska, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „ATIS“) v cenách  
    bez DPH zníženým o priemernú výšku  zľavy  ponúknutej uchádzačom v %. 
2. V prípade rovnosti zľavy  ponúknutej uchádzačmi v % , na hodnotenie ponúk viacerými 
uchádzačmi ,bude obstarávateľ odoberať  od viacerých uchádzačov, ktorých návrhy na plnenie 
kritérií budú rovnako výhodné s prihliadnutím na kvalitu. 
Objednávky s viacerými úspešnými uchádzačmi  obstarávateľ uzavrie tak, že predmet plnenia 
zmluvy rozdelí rovnakým pomerom podľa počtu  úspešných uchádzačov.   

13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.06.2015 
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