
SPRÁVA 
Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 
podľa § 21 ods. 2 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“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky 
Verejný obstarávateľ :  
Akadémia  ozbrojených  síl  generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 
Liptovský Mikuláš (ďalej len „AOS“) 
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Mäsá – hovädzie a bravčové a ostatné druhy mäsa, čerstvé alebo chladené mäsá a mäsové 
výrobky 
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb 
Kategória služby číslo: Tovary 
b) Hlavné miesto dodania tovarov : Akadémia ozbrojených síl, generála Milana Rastislava 
Štefánika , Liptovský Mikuláš Stravovací úsek vojenská kuchyňa. Dodávanie tovaru bude podľa 
príslušných objednávok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v 
Liptovskom Mikuláši v rozvodných dňom pondelok, streda, piatok v čase od 07,00-13,00 hodine. 
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK031 
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je dodávka mäsa - hovädzieho a bravčového ostatných druhov mäsa, 
čerstvého alebo chladeného 
mäsa a mäsových výrobkov, vrátane balenia a dopravy na miesto dodania. 
Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 15100000-9 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 15110000-2, 15130000-8, 15111100-0, 15111200-1, 15113000-3, 15119000-5, 
15131220-3, 
15131400-9, 15131500-0, 15131100-6, 15131130-5, 15131135-0, 15131410-2, 15115000-7 
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky 
Celkové množstvo alebo rozsah 
Časti: 
a) mäsá - hovädzie a bravčové a ostatné druhy mäsa, čerstvé alebo chladené mäsá 
b) mäsové výrobky 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota: 100 000,0000 EUR 
 
2. Použitý postup zadávania zákazky  
Podlimitný postup §100 až 102 
 
3. Dátum zverejnenia výzvy vo Vestníku verejného obstarávania   
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 18783-WYT, číslo 
VVO 227/2013 z 20.11.2013 
 
 
 



4. Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu 
 
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky :  
 

P. č. Uchádzač Poštová adresa Mesto PSČ 

1. Mäso - Tatry Mieru 184/170 Svit     059 21 

2. SK-03, s.r.o.  M. R. Štefánika 
48/6   Čadca  022 01  

3 Cimbaľák s.r.o.,  Duklianska 17A/357
9  Bardejov  085 01  

4. Mäsovýroba Dončák, s.r.o.  Tatranská 84  Veľký 
Slavkov  059 91  

5. Rompet  Drahosanka 1764  Čadca  022 01  

 
 
5. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia  
 
Vyhodnocovanie časť ponúk označené ako „Ostatné“ 
 

P. č. Uchádzač Poštová adresa Mesto PSČ 

1. SK-03, s.r.o.  M. R. Štefánika 
48/6   Čadca  022 01  

2. Rompet  Drahosanka 1764  Čadca  022 01  

 
ROMPET, s.r.o.,  Drahošanka 1764, 022 01 Čadca – časť  
a) mäsá - hovädzie a bravčové a ostatné druhy mäsa, čerstvé alebo chladené mäsá 
 
Doplnil chýbajúce doklady originálmi: 
 
I. čestné prehlásenie podľa § 26 ods. 2  písm. h a  g) že :  
- že nemá  právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie ste osobou, 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní, 
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo 
vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola: 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 



2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
-  nemánesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha 
výkonom rozhodnutia, 
-  nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy 
alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia. 
 
II. Doplnil chýbajúce doklady -  originálmi: 
- Potvrdenie úradu z daňového úradu Žilina, 
- Potvrdenie zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, 
- Výpis z obchodného registra,  
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení. 
 
III. Predložil súhlasu o následnom použití spracovaných kompletných ponúk uchádzačov pre 
účely zákona o verejnom obstarávaní 
 
Dôvod vylúčenia: 
IV.  neredložil  dokladov podľa osobitných podmienok pre plnenie zmluvy: 
 A. 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 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov a ostatnej súvisiacej legislatívy - ktorým sa preukáže 
pridelenie úradného schvaľovacieho čísla podľa kategórie činnosti a pridruženej činnosti , 
verejný 
obstarávateľ uzná aj ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.. 
Predložené doklady boli od tretej osoby bez preukázania , že tieto tretie osoby bude mať 
k dispozícii počas celého plnenia zákazky a boli len obyčajné kópie. 
 
SK-03, s.r.o., M. R. Štefánika 48/6, 022 01 Čadca 
a) mäsá - hovädzie a bravčové a ostatné druhy mäsa, čerstvé alebo chladené mäsá 
b) mäsové výrobky 
 
Doplnil chýbajúci doklad: 
 
I. o predloženie súhlasu o následnom použití spracovaných kompletných ponúk uchádzačov pre 
účely zákona o verejnom obstarávaní 
 
III. o predložil vyjadrenia súhlasu  obchodnými podmienkami v súlade so súťažnými podkladmi 
bod 21.3  A.1   
 
Dôvod vylúčenia 
Nedoplnil chýbajúci doklad: 
II.  o predloženie dokladov podľa osobitných podmienok pre plnenie zmluvy: 



 A. 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 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
a ostatnej súvisiacej legislatívy - ktorým sa preukáže pridelenie úradného schvaľovacieho čísla 
podľa kategórie činnosti a pridruženej činnosti , verejný 
obstarávateľ uzná aj ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.. 
Predložené doklady musia byť originál alebo úradne osvedčená kópia. 
B. Uchádzač dodávateľ, ktorý nemá prevádzku na rozrábanie čerstvého mäsa. 
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 zákona 
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ostatnej súvisiacej 
legislatívy - ktorým sa preukáže pridelenie úradného schvaľovacieho čísla podľa kategórie 
činnosti a pridruženej činnosti pre prevádzku skladu na skladovanie, manipuláciu a 
preskupovanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov balených v priamom a druhom obale, na 
jeho skladovanie, uvádzanie na trh , verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentný doklad podľa 
predpisov platných v krajine sídla uchádzača.. 
Predložené doklady musia byť originál alebo úradne osvedčená kópia. 
Predložil len žiadosť na ich vydanie. 
 
Vyhodnocovanie časť ponúk označené ako „Kritéria“ 
 

P. č. Uchádzač Poštová adresa Mesto PSČ 

1. Mäso - Tatry Mieru 184/170 Svit     059 21 

 
 
Mäso – Tatry s.r.o. ,Mieru 184/170, 059 21 Svit  
a) mäsá - hovädzie a bravčové a ostatné druhy mäsa, čerstvé alebo chladené mäsá 
b) mäsové výrobky 
 
Komisia navrhuje vylúčiť uchádzača v súlade s § 42 ods.7 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
z verejného obstarávania v podlimitnej zákazke na predmet  zákazky „Mäsá – hovädzie a 
bravčové a ostatné druhy mäsa, čerstvé alebo chladené mäsá a mäsové výrobky“  zverejnenej vo 
Vestníku UVO  č. 227/2013 z 20.11.2013 pod značkou 18783 – WYT,  Vás podľa  § 42 ods.1  
zákona.  
 
Odôvodnenie: 
 
Pri otváraní časti ponuky označenej ako Kritéria bolo komisiou zistené, že jeho ponuka nespĺňa 
požiadavky na predmet zákazky podľa súťažných podkladoch a náležitosti ponuky. Vaša ponuka  



nebola v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa podľa opisu predmetu v súlade s § 34 
ods. 2 zákona: 
– nepokrývala celý požadovaný sortiment predmetu zákazky uvedený v časti B1 súťažných 
podkladov, 
Ponuka neobsahovala ním  podpísaný návrh zmluvy podľa  časti B3 súťažných podkladov 
 
6. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 
Nebola vylúčená žiadna ponuka. 
 
7. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky, 
ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy 
 
Časť a) mäsá - hovädzie a bravčové a ostatné druhy mäsa, čerstvé alebo chladené mäsá 
 
Dátum uzatvorenia zmluvy 
03.03.2014 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 
5 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 
3 
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 
Cimbaľák s.r.o., 
IČO: 3673219 
Duklianska 17A/3579 , 08501 Bardejov 
Slovensko 
Telefón: +421 544722382 
Fax: +421 544729738 
Email: objednavky@cimbalak.sk 
V.5. Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota: 90  000,0000 EUR 
Vrátane DPH 
Sadzba DPH (%): 20 
 
Časť b) mäsové výrobky 
 
Dátum uzatvorenia zmluvy 
03.03.2014 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 
3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 
2 
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 
Cimbaľák s.r.o., 
IČO: 3673219 
Duklianska 17A/3579 , 08501 Bardejov 
Slovensko 
Telefón: +421 544722382 
Fax: +421 544729738 
Email: objednavky@cimbalak.sk 
 



Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota: 30 000,0000 EUR 
Vrátane DPH 
Sadzba DPH (%): 20 
 
Odôvodnenie výberu jeho ponuky : 
 
Odôvodnenie prijatia ponuky podľa § 46 ods. 2 zákon o verejnom obstarávaní 
Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil postup zadávania zákazky, 
je povinný zverejniť na profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil. 
Zdôvodnenie:  
V súťaži bolo predložených päť ponúk.  Po otváraní časti ponúk označených ako „Ostatné“ pre 
nesplnenie podmienok súťaže boli vylúčené dve ponuky. Po otváraní časti ponúk kritéria bola 
vylúčená jedna ponuka, ktorá nebola predložená na celý predmet obstarávania. V elektronickej 
aukcii boli vyhodnocované dve ponuky v časti a) Mäsa - hovädzie a bravčové mäso čerstvé alebo 
chladené  a ostatne druhý mäsa a jedna ponuka v časti b) Mäsové výrobky. 
Úspešný uchádzač splnil všetky podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa, 
uvedené v oznámení o vyhlásení VO a v súťažných podkladoch na predmet zákazky. Verejný 
obstarávateľ má pozitívne skúsenosti z dodávok predmetu obstarávania zo strany úspešného 
uchádzača z predchádzajúcich období. Po úplnom vyhodnotení ponuky dospel k presvedčeniu, že 
zmluvné podmienky budú plnené zo strany dodávateľa tovaru na vysokej úrovni v súlade 
s dodržaním princípu hospodárnosti a nevidí tak dôvod neakceptovania ponuky. 
 
Podiel subdodávok :  
Bez subdodávok  
 
8. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu  
Nebolo použité rokovacie konanie ani súťažný dialóg. 
 
9. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a         
prekročenia podielu podľa § 108j od. 1 písm. k) 
- 
 
10. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2 
-  
 
11. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 
Použitý postup zadávania zákazky nebol zrušený. 
 
 
V Liptovskom Mikuláši dňa 07.03.2014 
 
 


