
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 2883600  E-mail: obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet zákazky: „Rôzne potravinárske výrobky a sušený tovar“    C P V 15890000-3 

 3. Typ zmluvy: Objednávky 

 4. 
Miesto dodania predmetu zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 

Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 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 pridelených finančných prostriedkov 15 000,00 € 

bez DPH 

 8. 

Forma predkladania ponúk:  

Registrácia do aukcie od  12.01.2018  od  11:15  hod. do  22.01.2018  do 12:00 hod. Výzvy do 

elektronickej aukcie budú odoslané    22.01.2018 po 1200 hod. 

1. kolo - zadávacie kolo,  25.01.2018 od 10.00 hod. do 10.30 hod. 

2. kolo - internetová aukcia,  25.01.2018 od11.00 do 11.30 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). 

http://www.ezakazky.sk/aos


 9. 

Špecifikácia predmetu zákazky a predpokladaná hodnota zákazky 

Opis predmetu zákazky: "Rôzne potravinárske výrobky a sušený tovar"  balenie a dopravu do miesta 

kupujúceho na vlastné náklady a odovzdávanie kupujúcemu. 

3.Množstvo je možne spresniť a navýšiť podľa ukončenej elektronickej aukcie najviac však do výšky 

15.000,00 € bez DPH. 

Predpokladané množstvo tovaru spotrebovaného za jeden kalendárny rok. 

P. č. Názov predmetu zákazky MJ 

 

Množstvo 

Cena v 

€ 

bez 

DPH 

za MJ 

Cena 

v € 

s DPH 

za    MJ 

Cena 

v € 

celk. 

bez DPH 

Cena    v € 

celkom 

s DPH 

1. 
Hovädzí bujón veľký kontajner 

60 kg(24 x 2,5 kg) Hugli 
ks 2     

2. Slepačí bujón 14 kg Hugli ks 10     

3. Hríbový bujón 3,8 kg Hugli ks 10     

4. 
Hovädzí bujón v paste 0,9 kg 

premium Hugli 
ks 100     

5. 
Slepačí bujón v paste 0,9 kg 

premium Hugli 
ks 108     

6. Gold bujón 7,5 kg Hugli ks 50     

7. 
Zlaté polievkové guličky (4 x 0,5 

kg=kartón) Hugli 
Kart. 100     

8. 
3-farebné polievkové guličky (4 

x 0,5 kg=kartón) Hugli 
Kart. 50     

9. 
Krutóny (4 x 1 kg = 

kartón)Hugli 
Kart. 100     

 C E L K O M          

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 15.000,00 EUR bez DPH. 

1.2. Objednaný tovar do miesta dodania dodávať denne v pondelok až piatok v čase od 07,00 hod do 

13,00 hod pri obdŕžaní objednávky 24 hodín pred realizovaním dodávky, podanej elektronicky, faxom 

alebo e-mailom. 

1.3.Tovar musí byť dodaný vo vozidlách spĺňajúcich právne predpisy Slovenskej republiky a EU. 

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

veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí spĺňať požiadavky zákona o potravinách. č. 

152/1995 Z. z., ktorého záruka v čase dodania nepresiahla 1/10 zákonnej normy. 



1.5.Dodávateľ do 3 pracovných 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. 

1.6. Objednávateľ 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 stravovaných a podobne. Uvedené 

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

potreby objednávateľa. 

1.7. Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných objednávok 

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

listu. 

1.8. 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. 

1.9.Uznané reklamované kvalitatívne vady dodávateľ odstráni bezplatnou výmenou poškodeného 

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. 

 

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. 

Víťaz elektronickej aukcie sa zaväzuje: 

1. Doručiť verejnému obstarávateľovi doklady preukzajúce splnenie podmienok účasti podľa ods. 11 

tejto výzvy v listinnej podobe do 3 pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie - kópiu 

dokladu. 

2. Doručiť verejnému obstarávateľovi podpísaný a vytlačený výsledok elektronickej aukcie (cenovú 

ponuku) do 3 pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie. 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena (cena s DPH za celkovú ponuku) 

14. 
Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov 15 000,00 

bez DPH. 

 

 


