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Časť I. 
Všeobecné informácie 

 

1   Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov organizácie  
Slovenská republika zastúpená 
Ministerstvom obrany SR,              
Vojenský útvar 4444 Hlohovec 

Kontaktná osoba 
Viliam LENDEL 

Ulica 
Duklianska  

Číslo 
39 

Obec 
Hlohovec 

Poštové smerové číslo 
920 01 

IČO 
30845572 

DIČ 
SK2020947698 

Telefón 
0960/396321 

 Fax 
  0960/396459 

Elektronická pošta 
viliam.lendel@mil.sk  

 

 

 
2   Predmet zákazky 
     2.1  Predmetom zákazky sú:    
 

„DODÁVKA  POTRAVÍN   PRE  VOJENSKÝ ÚTVAR 4444 Hlohovec“ 
 

Hlavný predmet zákazky    
 
1. časť – mlieko mliečne výrobky 
15530000-2         Maslo 
15540000-5  Syr tavený 
15511000-3         Mlieko 
15512900-0 Smotana na šľahanie 
15551320-4 Ovocný jogurt 
15540000-5 Syr tvrdý 
 
2. časť – mrazené výrobky 
15220000-6         Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso 
15331170-9         Mrazená zelenina 
 
3. časť – ovocie a zelenina 
03221100-7 Mrkva, petržlen, kaleráb, zeler, pór, cibuľa 
03222111-4 Banány 
03222220-1 Pomaranče 
03222240-7 Mandarínky 
03222321-9 Jablká 
03221230-7 Paprika 
03221240-0  Paradajky 
03221270-9  Uhorky šalátové 
03221410-3 Kapusta  hlávková 
03221420-6  Karfiol 



03222210-8  Citróny 
 
4. časť –vajcia 
03142500-3         Vajcia 
 
5. časť – zemiaky 
03212100-1 Zemiaky konzumné 
 
 6. časť – trvanlivé potraviny 
15331133-8 Lúpaný hrach 
15321800-2 Koncentrované šťavy 
15331425-2 Paradajkový pretlak 
15331430-0 Konzervované huby 
15851100-9 Cestoviny  
 5332291-0 Džemy 
15612110-5 Múka 
15614200-7 Ryža 
15831200-4 Cukor 
15421000-5 Olej 
15891500-5 Bujón 
15332140-7 Kompóty 
 

     2.2    Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť  B.1 Opis predmetu 
zákazky. 

 

3   Komplexnosť dodávky 
     Rozdelenie predmetu zákazky  

3.1.  Predmet zákazky je rozdelený na 6 (šesť) častí. Ponuku je možné predložiť v 
rozsahu pre jednu časť   podľa výberu uchádzača, alebo pre viac častí súčasne . 
 V každej časti musí uchádzač predložiť ponuku na celý sortiment – celý predmet 
zákazky danej časti. 

 
4   Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Ministerstva obrany SR.  
 

5    Kúpna zmluva 
5.1  Výsledkom verejného obstarávania budú  kúpne zmluvy, uzatvorené pre 

jednu časť alebo viac častí súčasne podľa toho ako uchádzači predložia 
ponuky  podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov. V prípade, že uchádzač predloží ponuku pre 
všetky  časti bude uzatvorená jedna kúpna zmluva. 

 
 

5.2  Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného  
predmetu zákazky tvorí B1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia 
ceny a časť B.3 Základné obchodné podmienky dodávok potravín  (tieto 
časti súťažných podkladov budú súčasťou zmluvy). 

 

6   Miesta dodania predmetu zákazky 
6.1 Miesto dodania predmetu zákazky:  
 

Vojenský útvar 4444 Hlohovec, Duklianska 39, 920 01 Hlohovec 



 
6.2 Trvanie kúpnej zmluvy na dodanie predmetu zákazky:  

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013 od nadobudnutia účinnosti 
kúpnej zmluvy. 

7   Záujemca 
 
7.1  Ponuku môže predložiť  každý subjekt, ktorý má záujem uzavrieť predmetnú 

zmluvu a má oprávnenie na dodávky predmetu zákazky. 
 
8    Variantné riešenie 
      Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 
9   Platnosť ponuky 

9.1  Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do             
  31.12.2012. 

 

 
Časť II. 

Komunikácia  a vysvetľovanie 
 

10    Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami  
         (uchádzačmi)      

10.1    Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len “informácie”) 
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami (uchádzačmi) sa bude 
uskutočňovať písomnou formou. 

 

10.2   Pri poskytnutí informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcom 
(uchádzačom) elektronickou poštou, faxom (ďalej len “elektronické 
prostriedky”), sa tieto informácie  doručia poštou, najneskôr do 3 dní odo 
dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní 
zákonom stanovených lehôt tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť 
sprostredkovaných informácii. V prípade, že verejný obstarávateľ alebo  
záujemca (uchádzač) nesplní túto podmienku,  informácia  nebude   
akceptovaná.  

 

10.3  Pri zistení rozdielu medzi obsahom informácie doručenej elektronicky 
a informáciou doručenou poštou je rozhodujúci obsah informácie 
doručenej poštou. 

 

 
11   Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

11.1 V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek 
zo záujemcov podľa bodu 10 písomne požiadať o ich vysvetlenie  na 
adrese Vojenský útvar 4444 Hlohovec, Duklianska 39, 920 01 Hlohovec 

           u kontaktnej osoby zodpovednej za vysvetľovanie súťažných podkladov:  
           rtn. Viliam LENDEL tel. 0960/396321  
               e-mail:viliam.lendel@mil.sk. 
 

11.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných 
podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme podľa 
bodu 11.1 a bodu 10 najneskôr do 3.12. 2012. 

 



   11.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, 
predloženej zo strany ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 10 a 11, sa 
preukázateľne oznámi všetkým záujemcom najneskôr však do troch 
pracovných dní  pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

 
11.4 Vo všetkej korešpondencii zasielanej na adresu uvedenú v bode 11.1 je 

nutné uviesť meno kontaktnej osoby verejného obstarávateľa a heslo 
predmetu zákazky, uvedené v bode 20.2.4. 

 
 

12   Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
       Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. 
 
 
 

Časť III. 
Príprava ponuky 

 
13   Jazyk ponuky 

13.1  Celá ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť vyhotovená 
v slovenskom jazyku.  

 

14   Obsah ponuky 
14.1 Záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka predložená  

uchádzačom musí obsahovať:  
14.1.1  Doklady a dokumenty požadované vo výzve  na predloženie 

ponuky a podľa týchto súťažných podkladov uvedené v bode 17. 
           14.1.3 „Zoznam tovarov“ určený pre  uplatnenie kritéria na hodnotenie 

ponúk podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 týchto 
súťažných podkladov. 

V prípade ak  záujemca nepredloží doklad uvedený v  bode 14.1.1 bude 
z obstarávania  vylúčený. 

 

15   Predloženie ponuky                 
 15.1 Uchádzač  predloží zviazanú ponuku v uzavretom obale podľa bodu 20     

osobne alebo poštovou zásielkou na adresu uvedenú v bode 21.1  a v lehote 
na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.  

 
 15.2  V prípade, že záujemca predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, 

je podľa bodu 21.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi. 

 

 15.3 Pri osobnom doručení ponuky na adresu uvedenú v bode 21.1, verejný 
obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, 
dátumu a času prevzatia ponuky. 

 

 15.4 Ak súčasťou ponuky nebudú doklady a dokumenty uvedené v bode 14  a 
dokumenty podľa bodu 17, bude táto ponuka z verejnej súťaže vylúčená. 

 
 

16   Náklady na ponuku 
 16.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca 

 bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
 



    16.2  Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1 a predložené v lehote 
na  predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 sa počas plynutia lehoty 
viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9 uchádzačom 
nevracajú. Zostávajú  ako súčasť dokumentácie o verejnej súťaži 
u verejného obstarávateľa. 

 

17   Splnenie podmienok účasti uchádzačov 
17.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti               
        A.2 Podmienky účasti uchádzačov  bude založené na posúdení splnenia:  
          17.1.1   podmienok účasti vo verejnej súťaži týkajúcich sa osobného 

postavenia uvedených v § 26 ods. 1 písm. e) zákona   
                                                  
17.2  Splnenie podmienok účasti uchádzačov podprahovej zákazky  podľa bodu 

17.1 sa bude posudzovať z dokladov a dokumentov predložených podľa 
požiadaviek uvedených v časti  A.2 Podmienky účasti uchádzačov. 

 

17.3    Všetky doklady a dokumenty požadované v časti A.2 Podmienky účasti 
 uchádzačov musia byť súčasťou ponuky. 

 

17.4    Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo 
dokumentov, neodpovie na niektorú z otázok komisie na vyhodnotenie 
ponúk, nebude spĺňať podmienky účasti podprahovej zákazky podľa 
časti  A.2 Podmienky účasti uchádzačov, bude z obstarávania vylúčený. 

 
 

18   Mena a ceny uvádzané v ponuke 
18.1    Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR 

SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 

18.2   Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. 
 

18.3    Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
18.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
18.3.2 výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- DPH), 
18.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 

19   Vyhotovenie ponuky 
19.1   Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to tlačiarňou počítača 

písacím strojom alebo perom s nezmazateľným atramentom a pod.  
 

19.2. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo 
výzve na predloženie ponuky a v týchto súťažných podkladoch musia byť 
v ponuke predložené ako originály alebo úradne osvedčené  kópie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

 

20   Označenie ponúk 
20.1   Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť 

uzatvorený. Všetky    doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, musia 
byť zviazané do jedného celku tak, aby nebolo možné z tohto celku 
žiaden doklad alebo dokument vybrať, prípadne do tohto celku 
dokumenty alebo doklady vkladať.  

 
20.2    Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

20.2.1   adresu uvedenú v bode 21.1, 
20.2.2    adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla 

alebo miesta podnikania), 
20.2.3   označenie “podprahovej zákazky - neotvárať”, 
20.2.4    označenie heslom verejnej súťaže:  
              „DODÁVKA POTRAVÍN“ 

 
 
21   Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

21.1    Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  
Názov: Vojenský útvar 4444 
Obec (mesto): Hlohovec 
PSČ: 920 01  
Ulica: Duklianska 
Číslo: 39 
  

 
21.2  Lehota na predkladanie ponúk uplynie 13.12.2012. Ponuky je možné  

predkladať do 1200 hod. pracovného času verejného obstarávateľa. 
 

21.3  Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej 
v bode 21.2 sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 
 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 

22   Otváranie ponúk 
22.1   Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 14.12.2012 o 0800 hod. na 

adrese:  
Vojenský útvar 4444 Hlohovec, Duklianska 39,  920 01 Hlohovec 
 v miestnosti klub Prv. Mlfpr  

 

22.2   Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači 
podľa bodu 7,  ktorí predložili ponuky podľa bodu 21.1 a 21.2. Na 
otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou na jeho zastupovanie. 

 
             



22.3  Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho 
orgánu uchádzača  (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s 
ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa 
preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie 
s úradne osvedčeným dokladom o splnomocnení. 

 

22.4   Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov podľa bodov 22.1 
až 22.3 sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia názvy 
alebo obchodné mená,  adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich 
návrhy na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 
hodnotenie ponúk. 

 

22.5  Všetkým uchádzačom podľa bodu 7, ktorí predložili ponuky v lehote na 
predkladania ponúk, pošle verejný obstarávateľ zápisnicu z otvárania 
ponúk v súlade s  § 41 zákona. 

 

23   Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
23.1  Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania 

ponúk,  vzájomného porovnávania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky 
úspešného uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie 
ponúk a  zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas 
prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo 
zverejňovať uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným 
osobám. 

 
24   Preskúmanie ponúk 

24.1   Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
 24.1.1   obsahujú náležitosti určené v bode 14,  
 24.1.2  zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na 

predloženie ponuky a v týchto súťažných podkladoch. 
 
24.2  Uchádzač bude bezodkladne písomne  upovedomený o vylúčení jeho 

   ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
 

25   Vysvetľovanie ponúk 
25.1    Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. 

Nesmie však byť vyzývaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na 
zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. 

 

25.2    Uchádzač bude požiadaný o odôvodnenie návrhu ceny v prípade, ak 
bude ponuka obsahovať  neobvykle nízku cenu.   

 

25.3   V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená 
cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky 
podľa § 2 a 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

 

25.4    Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
   25.4.1  ak uchádzač neodôvodní návrh ceny v lehote určenej komisiou 

alebo 
   25.4.2   ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou 

verejného  obstarávateľa. 
 



25.5  Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie ponuky s uvedením 
dôvodu. 

 

26   Mena na vyhodnotenie ponúk 
Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách. 

 
 

27   Hodnotenie ponúk 
Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa 
kritéria na hodnotenie ponúk uvedeného vo výzve na predloženie ponuky a 
spôsobom určeným v časti  A.3  Kritériá na hodnotenie ponúk a  pravidlá ich 
uplatnenia. 

Časť VI. 
Uzavretie kúpnej zmluvy 

 

28   Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude doručené 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky bezodkladne po vyhodnotení 
ponúk. 
 

29   Uzavretie kúpnej zmluvy 
29.1 S úspešným uchádzačom bude uzavretá kúpna zmluva v lehote viazanosti 

ponúk. 
29.2   Ponuky uchádzačov a ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnej súťaži: 
 

1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní  

 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) zákona. 
Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona predložením 
originálnych dokladov požadovaných v bode 1.1 alebo ich úradne osvedčených 
kópií: 
 

1.1  Dokladom  o oprávnení dodávať tovar  na predmet zákazky: 
1.1.1 aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – 

podnikateľ a príspevková organizácia – podnikateľ) a živnostenské 
oprávnenie 

1.1.2 aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – 
podnikateľ, fyzická osoba  - podnikateľ zapísaná v obchodnom registri) 

       

         
2  Všetky dokumenty požadované v tejto časti podkladov musia byť predložené 

verejnému obstarávateľovi v originálnom vyhotovení alebo ako úradne  
osvedčená kópia dokumentu. 

 
3  Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné 

obstarávanie je oprávnený preukázať splnenie podmienky účasti osobného 
postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní úradne osvedčenou 
kópiou platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov. 

 
4  Ak uchádzač nesplní podmienky účasti, predloží neplatné doklady o oprávnení 

dodávať tovar požadovaných  verejným obstarávateľom v tejto časti podkladov 
alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z verejného 
obstarávania vylúčený.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.3  KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ JEHO UPLATNENIA 
 
1   Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. 

 

2  Uchádzač uvedie jednotkovú cenu pri všetkých  tovaroch uvedených v „Zozname 
tovarov“, ktorý musí byť podpísaný štatutárnym orgánom alebo jeho 
splnomocneným zástupcom. „Zoznam tovarov“ určený na hodnotenie ponúk je 
uvedený v prílohe č.1 týchto súťažných podkladov.  
       

3  Úspešný  uchádzač sa stane ten, ktorého  celkový súčet jednotlivých cien po 
súčine jednotkovej ceny za jednotkové množstvo a predpokladaného množstva 
za rok   za tovary uvedené v „Zozname tovarov“, bude najnižší.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

1   Opis predmetu zákazky pre časť 1:   
   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru: 

 Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov       
  
Predmetom zákazky je dodanie tovaru  v nasledovnom sortimente : 

 
 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokl. 
množstvo 
plnenia 

a b c d 
1. Maslo  kg 140 
2. Syr tavený kg 50 
3. Smotana na šľahanie l 150 
4. Ovocný jogurt kg 18 
5. Syr tvrdý kg 300 
6. Mlieko l 1000 

 
2   Opis predmetu zákazky pre časť 2:   

   
2 Predmetom zákazky je dodanie tovaru: 

 Dodávka mrazených  výrobkov  
  
Predmetom zákazky je dodanie tovaru  v nasledovnom sortimente : 

 
 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokl. 
množstvo 
plnenia 

a b c d 
1. Mrazené rybie filé plátky kg 80 
2. Mrazené ryby pangas kg 70 
3. Mrazené zemiakové krokety kg 50 
4. mrazená zelenina pod 

sviečkovú kg 
150 

5. mrazená zelenina trio kg 150 
6. Mrazená zelenina 

polievková zmes kg 
150 

7. Karfiol mrazený kg 50 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3   Opis predmetu zákazky pre časť 3:   
   

Predmetom zákazky je dodanie tovaru: 
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny  
  
Predmetom zákazky je dodanie tovaru  v nasledovnom sortimente : 
 
 
 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokl. 
množstvo 
plnenia 

a b c d 
1. Kiwi  ks 50 
2. Mrkva kg 100 
3. Petržlen kg 50 
4. Kaleráb kg 50 
5. Zeler kg 50 
6. Pór kg 50 
7. Kapusta  hlávková kg 500 
8. Paprika kg 300 
9. Paradajky kg 300 
10. Uhorky šalátové  kg 400 
11. Karfiol kg 200 
12. Banány kg 700 
13. Pomaranče kg 800 
14. Mandarínky kg 350 
15. Jablká kg 1200 
16. Citróny kg 200 

 
 

4   Opis predmetu zákazky pre časť 4:   
   

Predmetom zákazky je dodanie tovaru: 
Dodávka čerstvých slepačích vajec 
  
Predmetom zákazky je dodanie tovaru  v nasledovnom sortimente : 
 
 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokl. 
množstvo 
plnenia 

a b c D 
1. Vajcia   ks 5 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5   Opis predmetu zákazky pre časť 5:   
   

Predmetom zákazky je dodanie tovaru: 
Zemiaky  
  
Predmetom zákazky je dodanie tovaru  v nasledovnom sortimente : 
 
 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokl. 
množstvo 
plnenia 

a b c D 
1. Zemiaky   Kg 10000 

 
 

6   Opis predmetu zákazky pre časť 6:   
   

Predmetom zákazky je dodanie tovaru: 
Dodávka trvanlivých potravín 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru  v nasledovnom sortimente : 
 
               

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokl. 
množstvo 
plnenia 

a b c d 
1. Šošovica kg 70 
2. Fazuľa kg 70 
3. Hrach kg 50 
4. Sirup lesná zmes l 900 
5. Koncentrované šťavy pomaranč l 370 
6. Paradajkový pretlak 

konzervovaný 
kg 200 

7. Konzervované šampiňóny kg 100 
8. Konzervovaná kyslá kapusta kg 500 
9. Konzervovaná kukurica cukrová kg 50 
10. Kompót jablkový kg 200 
11. Kompót hruškový kg 300 
12. Kompót ananasovy kg 50 
13. Marhuľový džem kg 5 
14. Džem z čiernych ríbezlí kg 5 
15. Jahodový džem kg 5 
16. Konzervované olivy kg 5 
17. Jedlý olej rafinovaný repkový kg 1 000 
18. Múka hrubá kg 100 
19. Múka hladká kg 800 
20. Ryža guľatá kg 1000 
21. Cukor kryštálový kg 770 
22. Cukor práškový kg 30 
23. Cestoviny kolienka kg 200 
24. Cestoviny vretena kg 200 
25. Cestoviny mašle kg 200 
26. Cestoviny mušle kg 130 
27. Cestoviny rezance polievkové kg 70 



 

 
 
1.2   Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predpokladané množstva 

tovarov  meniť  podľa potreby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Ocot biely  l 100 
29. Sójová omáčka l 5 
30. Paradajkový kečup – sladký  kg 150 
31. Paprika mletá sladká  kg 20 
32. Korenie čierne kg 15 
33. Korenie čierne celé kg 3 
34. Korenie grilovacie kg 10 
35. Korenie na ryby kg 5 
36. Majoránka kg 1 
37. Soľ kuchynská  kg 350 
38. Bujón hovädzí kg 80 
39. Bujón slepačí kg 80 
40. Bujón zeleninový l 80 
41. Droždie čerstvé l 3 
42. Lečo kg 100 
43. Uhorky sterilizovane kg 200 
44. Vegeta Podravka kg 20 
45 Čaj zelený kg 10 
46. Čaj čierny kg 10 
47. Čaj porciovaný kg 10 



B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 
 
1  Navrhovaná cena v eurách  musí byť zostavená v súlade so zákonom č.18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky    č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa tento zákon vykonáva.  

 

2  Cenu je potrebné uviesť v € celkom s DPH, z toho DPH a bez DPH  v členení 
podľa „Zoznamu tovaru“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu s 0,- DPH. 
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.  

 
 

3   Uchádzač musí v „ Zozname tovarov“ predmetu zákazky uviesť pre každú položku 
jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny 
a predpokladaného  množstva a ich súčtom. V cenách uvádzaných v prílohe č. 1 
sú zahrnuté celkové  náklady dodávky tovaru do miesta dodania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.3  ZÁKLADNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVOK 
 

KÚPNA   ZMLUVA 
 
 

Uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. 
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami 

 
 
1. Kupujúci :                        Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
                                               Vojenský útvar 4444 Hlohovec 
 
Adresa sídla:                          Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava – Nové Mesto 
 
IČO :                                      30845572 
 
Právna forma:               Rozpočtová organizácia 
 
Zastúpený:                              pplk. Ing. Adrián MELEGA, veliteľ útvaru 
 
Sídlo útvaru):                         Vojenský útvar 4444 Hlohovec, Duklianska 39,  920 01    

Hlohovec 
Bankové spojenie:                  Štátna pokladnica 
 
Číslo účtu:                               7000171784 / 8180 
 
 
 
2. Predávajúci :           
              
 
Zastúpený :      
 
Vybavuje :    
 
 
Bankové spojenie :                   
 
 
Číslo účtu :   
 
 
IČO :                                       
 
 
 
 
 
 
 



 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
            Predmetom tejto zmluvy je dodávanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1 – „Cenník 
výrobkov“. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predpokladané množstvo 
tovaru, ktoré má byť dodávané počas trvania tejto zmluvy v súlade s výzvou na predloženie 
cenovej ponuky je súčasťou prílohy č. 1.       
 
 

Článok II. 
 Cena 

Jednotková cena výrobkov je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy vrátane celkovej 
sumy za dodávku výrobkov. Predpokladaná celková hodnota dodávok za celé obdobie trvania 
tejto kúpnej zmluvy je ....... Eur. 

 
 

Článok III. 
Zmluvné podmienky 

1.  Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar v sortimente a množstve podľa 
objednávok kupujúceho do miesta plnenia tejto zmluvy. Miestom plnenia je sídlo vojenského 
útvaru 4444 Hlohovec, Duklianska 39,  920 01 Hlohovec. Predávajúci sa zaväzuje dodávky  
kupujúcemu  realizovať na základe objednávok kupujúceho v pracovných dňoch v čase od 
5.00 – 10.30 hod. a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu v zmysle článku II. 
a prílohy č. 1 tejto zmluvy. 
2.   Úpravy cien dohodnutých v prílohe č. 1 tejto zmluvy je možné vykonať len na základe 
dohody kupujúceho s predávajúcim, a to formou číslovaných písomných dodatkov k tejto 
zmluve a len na základe preukázateľných údajov o objektívnom náraste nákladov 
predávajúceho. Predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu podrobnú kalkuláciu tvorby 
ceny, v ktorej vyjadrí akým percentom sa podieľa na konečnej cene surovina, mzdové 
náklady, povinné odvody, náklady na energie, vecné náklady, ostatné náklady vrátane zisku. 
Zvýšenie cien tovarov musí zodpovedať percentuálnemu podielu zvýšených príslušných 
nákladov. Prechodné zníženie cien tovarov môže predávajúci vykonávať bez prerokovania 
s kupujúcim. 
3.   Cena za jednotlivé dodávky tovaru bude zaplatená na základe vystavených faktúr 
predávajúcim. Podkladom pre vystavenie faktúry budú dodacie listy potvrdené veliteľom 
útvaru alebo ním poverenou osobou. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar 
raz za dekádu kalendárneho mesiaca, v ktorom bol tovar dodaný a doručiť ju poštou na adresu 
sídla vojenského útvaru. 
4.   Predávajúci a kupujúci sa dohodli na 30-dňovej lehote splatnosti faktúr odo dňa ich 
doručenia na adresu sídla vojenského útvaru. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s    
§ 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 
doplnené o: 
            a)  číslo zmluvy 
            b)  označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná platba 
            c)  celkovú cenu za dodaný tovar v € s DPH.   
 
 
 
 
 



Článok IV. 
Záručná doba a reklamácia tovaru 

1.  Na všetky dodané tovary sa vzťahuje záruka na akosť počas celej doby ich minimálnej 
trvanlivosti. 
2.  V prípade, že pri preberaní tovaru sa zistí vada tovaru (zjavná vada) alebo počas plynutia 
záručnej doby tovaru sa vyskytne vada tovaru (skrytá vada), veliteľ útvaru alebo ním 
poverená osoba oznámi vadu tovaru predávajúcemu pri preberaní tovaru ihneď, v inom 
prípade telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou, pričom bezodkladne zašle 
predávajúcemu aj písomné oznámenie o vadách (reklamáciu). V prípade dodania vadného 
tovaru má veliteľ útvaru právo požadovať dodanie náhradného tovaru, dodanie chýbajúceho 
tovaru alebo v rozsahu vadného plnenia odstúpiť od objednávky. 
3.  V prípade odstúpenia od objednávky v rozsahu vadného plnenia má veliteľ útvaru právo 
zabezpečiť si nedodaný tovar u iného dodávateľa. 
4.  Kupujúci si vyhradzuje právo kontroly výroby, skladovania a prepravy tovaru 
prostredníctvom orgánov veterinárnej služby  Ozbrojených síl SR. 
 
 

Článok V. 
Sankcie a zánik zmluvy 

1.   V prípade oneskorenej úhrady faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa § 71 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ďalšie 
dohodnuté náležitosti a je vecne správna, uhradí veliteľ útvaru predávajúcemu vyúčtovaný 
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom 
pre výpočet je cena s DPH. 
2.    V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia uvedený v objednávke, uhradí 
kupujúcemu vyúčtovanú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za 
každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu 
predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná 
pohroma, vojnový konflikt, štrajk), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu 
za dobu trvania vyššej moci. 
3.   K zmluvným pokutám pristúpia zmluvné strany v prípade neúspešného rokovania 
k zabezpečeniu nápravy. 
4.   Vyúčtovaný úrok z omeškania a vyúčtované zmluvné pokuty zaplatí povinná strana do 30 
dní odo dňa ich uplatnenia. 
5.   Zmluvu je možné zrušiť: 

a) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s 3-mesačnou výpovednou  
lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, 
b) odstúpením od zmluvy pri jej podstatnom porušení. 

6.   Za podstatné porušenie zmluvy považujú zmluvné strany v zmysle § 345 ods. 2     
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ak: 

a) predávajúci opakovane nedodá tovar v požadovanom sortimente, množstve, kvalite 
alebo včas podľa objednávok vojenského útvaru,   
b) veliteľ útvaru je vlastnou vinou viac ako 30 dní v omeškaní s úhradou faktúr za 
dodávky tovarov splnené riadne a včas, 
c) predávajúci opakovane poruší hygienické podmienky výroby, skladovania 
alebo prepravy tovaru. 

7.   Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej 
strane.  
 



 
Článok VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
1.   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
2.    Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú  do 31. decembra 2013 s možnosťou predĺženia 
do vykonania nového verejného obstarávania. 
3. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením v Centrálnom 
registri zmlúv Úradu vlády SR a na internetovej stránke kupujúceho. 
4.   Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve vrátane príloh je možné vykonávať iba 
písomne formou číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.  
5.   Zmluvné strany sa dohodli, že pri skončení účinnosti zmluvy vyrovnajú svoje vzájomné 
záväzky z nej vyplývajúce najneskôr do 30 dní. 
6.   Prílohy citované touto zmluvou sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Rovnaké opatrenie platí 
o prílohách a číslovaných dodatkoch, ktoré v súlade s touto zmluvou budú vyhotovené v čase 
platnosti zmluvy. Prílohy a číslované dodatky vyhotovené po podpísaní zmluvy musia 
obsahovať dátum podpisu a podpisy obidvoch zmluvných strán, inak sú neplatné. V prípade, 
že nedôjde ku zhode o obsahu akejkoľvek prílohy alebo dodatku predpokladaného touto 
zmluvou, potom platnosť tejto kúpnej zmluvy končí dňom, kedy obidve zmluvné strany budú 
vzájomne konštatovať, že k zhode o tomto dodatku nedošlo.  
7.   Ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce 
sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území 
Slovenskej republiky. 
8.    Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom dva výtlačky sú určené pre predávajúceho 
a dva pre kupujúceho. 
9.    Táto zmluva vyjadruje slobodnú vôľu zmluvných strán, ktoré na dôkaz toho pripájajú 
odtlačok svojej pečiatky s podpisom.  
 

 

V Hlohovci, dňa :  

 

Za predávajúceho :                                        Za kupujúceho : 

 

.......................................                                          ....................................... 
                                                                               pplk. Ing. Adrián MELEGA                                       
                                                                                veliteľ útvaru 4444 Hlohovec 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha č. 1 Zoznam tovarov pre 1. časť – dodávka mlieka, mliečnych 
výrobkov 
 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokl. 
množstvo 
plnenia 

Cena za 
jedn. 

bez DPH 
v € 

DPH 
Cena za 

jedn. 
s DPH v € 

Spolu 
 ( stĺpec d x g = h ) 

a b c d e f g h 
1. Maslo  kg 140     
2. Syr tavený kg 50     
3. Smotana na šľahanie l 150     
4. Ovocný jogurt kg 18     
5. Syr tvrdý kg 300     
6. Mlieko l 1000     

Σ  

 
* V cene celkom sú zahrnuté aj náklady na balenie, manipuláciu a prepravu. 
 
 
 
V _____________ dňa:  
 

 

     Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko 

 a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 

alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Príloha č. 1 Zoznam tovarov pre 2. časť – Dodávka mrazených  výrobkov 
 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokl. 
množstvo 
plnenia 

Cena za 
jedn. 

bez DPH 
v € 

DPH 
Cena za 

jedn. 
s DPH v € 

Spolu 
 ( stĺpec d x g = h ) 

a b c d e f g h 
1. Mrazené rybie filé 

plátky kg 
80 

    

2. Mrazené ryby 
pangas kg 

70 
    

3 Mrazené zemiakové 
krokety kg 

50 
    

4. mrazená zelenina 
pod sviečkovú kg 

150 
    

5. mrazená zelenina 
trio kg 

150 
    

6. Mrazená zelenina 
polievková zmes kg 

150 
    

7. Karfiol mrazený kg 50     

Σ  

 
* V cene celkom sú zahrnuté aj náklady na balenie, manipuláciu a prepravu. 
 
 
 
V _____________ dňa:  
 

 

     Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko 

 a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 

alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1 Zoznam tovarov pre 3. časť – Dodávka čerstvého ovocia a 

zeleniny 
 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokl. 
množstvo 
plnenia 

Cena za 
jedn. 

bez DPH 
v € 

DPH 
Cena za 

jedn. 
s DPH v € 

Spolu 
 ( stĺpec d x g = h ) 

a b c d e f g h 
1. Kiwi  ks 50     
2. Mrkva kg 100     
3. Petržlen kg 50     
4. Kaleráb kg 50     
5. Zeler kg 50     
6. Pór kg 50     
7. Kapusta  hlávková kg 500     
8. Paprika kg 300     
9. Paradajky kg 300     
10. Uhorky šalátové  kg 400     
11. Karfiol kg 200     
12. Banány kg 700     
13. Pomaranče kg 800     
14. Mandarínky kg 350     
15. Jablká kg 1200     
16. Citróny kg 200     

Σ  

 
* V cene celkom sú zahrnuté aj náklady na balenie, manipuláciu a prepravu. 
 
 
 
V _____________ dňa:  
 

 

     Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko 

 a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 

alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 Zoznam tovarov pre 4. časť – Dodávka čerstvých slepačích 
vajec 

 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokl. 
množstvo 
plnenia 

Cena za 
jedn. 

bez DPH 
v € 

DPH 
Cena za 

jedn. 
s DPH v € 

Spolu 
 ( stĺpec d x g = h ) 

a b c d e f g h 
1. Vajcia ks 5  000     

Σ  

 
* V cene celkom sú zahrnuté aj náklady na balenie, manipuláciu a prepravu. 
 
 
 
V _____________ dňa:  
 

 

     Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko 

 a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 

alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 Zoznam tovarov pre 5. časť – Dodávka zemiakov 
 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokl. 
množstvo 
plnenia 

Cena za 
jedn. 

bez DPH 
v € 

DPH 
Cena za 

jedn. 
s DPH v € 

Spolu 
 ( stĺpec d x g = h ) 

a b c d e f g h 
1. Zemiaky čerstvé kg 10 000     
2.        
3.        

Σ  

 
* V cene celkom sú zahrnuté aj náklady na balenie, manipuláciu a prepravu. 
 
V ______________ dňa:  
 
 

 

     Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko 

 a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 

alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 Zoznam tovarov pre 6. časť – Dodávka trvanlivých potravín 
 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokl. 
množstvo 
plnenia 

Cena za 
jedn. 

bez DPH 
v € 

DPH 
Cena za 

jedn. 
s DPH v € 

Spolu 
 ( stĺpec d x g = h ) 

a b c d e f g h 
1. Šošovica kg 70     
2. Fazuľa kg 70     
3. Hrach kg 50     
4. Sirup lesná zmes l 900     
5. Koncentrované 

šťavy pomaranč 
l 370 

    
6. Paradajkový pretlak 

konzervovaný 
kg 200 

    
7. Konzervované 

šampiňóny 
kg 100 

    
8. Konzervovaná kyslá 

kapusta 
kg 500 

    
9. Konzervovaná 

kukurica cukrová 
kg 50 

    
10. Kompót jablkový kg 200     
11. Kompót hruškový kg 300     
12. Kompót ananasovy kg 50     
13. Marhuľový džem kg 5     
14. Džem z čiernych 

ríbezlí 
kg 5 

    
15. Jahodový džem kg 5     
16. Konzervované olivy kg 5     
17. Jedlý olej rafinovaný 

repkový 
kg 1 000 

    
18. Múka hrubá kg 100     
19. Múka hladká kg 800     
20. Ryža guľatá kg 1000     
21. Cukor kryštálový kg 770     
22. Cukor práškový kg 30     
23. Cestoviny kolienka kg 200     
24. Cestoviny vretena kg 200     
25. Cestoviny mašle kg 200     
26. Cestoviny mušle kg 130     
27. Cestoviny rezance 

polievkové 
kg 70 

    
28. Ocot biely  l 100     
29. Sójová omáčka l 5     
30. Paradajkový kečup – 

sladký  
kg 150 

    
31. Paprika mletá sladká  kg 20     
32. Korenie čierne kg 15     
33. Korenie čierne celé kg 3     
34. Korenie grilovacie kg 10     
35. Korenie na ryby kg 5     
36. Majoránka kg 1     
37. Soľ kuchynská  kg 350     
38. Bujón hovädzí kg 80     
39. Bujón slepačí kg 80     
40. Bujón zeleninový l 80     
41. Droždie čerstvé l 3     
42. Lečo kg 100     



43. Uhorky sterilizovane kg 200     
44. Vegeta Podravka kg 20     
45. Čaj zelený kg 10     
46. Čaj čierny kg 10     
47. Čaj porciovaný kg 10     

Σ  

 
* V cene celkom sú zahrnuté aj náklady na balenie, manipuláciu a prepravu. 
 
 
 
V _____________ dňa:  
 

 

     Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko 

 a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 

alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 
 
 


