
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 1 

IČO:37910337 Telefón: 0960 422148, 0960 423600, 0960 423303 Fax: 0960423601,  E-mail: 
obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet zákazky: Mlieko a mliečne výrobky CPV 15500000-3  
 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 pridelených finančných prostriedkov 2015/2016 

 8. 

Forma predkladania ponúk:  

Registrácia do aukcie od 27.10.2015 od 0900 hod. do 11.11.2015 do 0800 hod. Výzvy do elektronickej 
aukcie budú odoslané 11.11.2015 po 0800 hod. 

1. kolo - zadávacie kolo, 16.11.2015 od 08.00 hod. do 08.30 hod. 

2. kolo - internetová aukcia, 16.11.2015 od 09.00 do 09.30 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. Podklady k zákazke 

Špecifikácia predmetu obstarávania 

Opis predmetu zákazky: - mlieko a mliečnych výrobky, balenie a doprava do miesta kupujúceho na 
vlastné náklady a odovzdávanie kupujúcemu. 

Predpokladané množstvo MLIEKA A MLIEČNÝCH VÝROBKOV spotrebovaných 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 € 

celkom

bez 
DPH 

 

Cena   
v € 

celkom

s DPH

 

1. Maslo čerstvé obsah tuku min. 82 % ( 250 g, alebo 
125 g) kg 1200     

2. Syr tvrdý Eidam 45 % tehla kg 400     
3. Syr tvrdý švajčiarskeho typu (napr. ementál) kg 100     
4. Syr tvrdý 45 % údený blok kg 250     

5. Syr údený salámový 45%(tekovský údený 
salámový syr) kg 300     

6. Syr tvrdý Cheddar 50 % kg 100     
7. Syr Niva kg 150     
8. Parenica údená kg 30     
9. Parenica neúdená kg 10     
10. Oštiepok(polooštiepok) neúdený kg 10     
11. Oštiepok(polooštiepok) údený kg 10     
12. Syr Tofu biely kg 100     
13. Syr Tofu údený kg 100     
14. Syr korbáče (nite) kg 20     
15. Tvaroh mäkký hrudkovitý min.23% kg 350     
16. Bryndza plnotučná kg 350     
17. Syr tavený 50 %  balenenie 1- 5  kg kg 300     
18. Rama Classic, 400 g ks 50     
19. Minimaslo 10 g ( tradičné maslo) ks 300     
20. Mlieko trvanlivé plnotučné tukovosť 3,5 % l 9000     
21. Jogurt klasik rajo 125 g ochutený mix ks 300     
22. Jogurt probiotickou kul.  150 g, mix ks 800     
23. Jogurt smotanový biely 145g - 150 g ks 250     



24. Jogurt smotanový 145 -150 g(mix 
brosk.,čučor.,čokoláda,liesk.orech,straca.,vanilka...) ks 1500     

25. 

Jogurt SABI ochut. 150 g 
(čokoláda,vanilka,jahoda,malina,viš-ňa, 
čučoriedka, banán-čokoláda, 

káva, ananás, jablko-škorica) 

ks 700     

26. Jogurt SABI s dvojitým ochutením 125 g ks 200     
27. Jogurt SABI s tvarohom ochutené 125 g mix ks 200     
28. Cottage Cheese 180 g s pažitkou,mix ks 200     
29. Syr syrovatkový RICOTTA 250 g ks 100     
30. Termix – kakaový 90 g ks 700     
31. Termix – s vanilk. príchuťou 90 g ks 700     
32. Pribináčik 80 g( kakao , marhuľa, vanilka) ks 1700     
33. Puding so šľahačkou 200 g ks 1000     
34. Acidofilné mlieko 250 ml ks 200     
35. Acidofilné mlieko biele 3,6 % tuku 950 g ks 500     
36. Acidofil. mlieko biele 1% tuku 950 g ks 500     
37. Zakysanka 1 l ks 500     
38. Syr Mozzarella VB o hmot.1000g-2000 g kg 30     
39. Syr Mozzarella v náleve 100 g ks 300     
40. Syr Mozzarella v náleve 125 g ks 1450     
41. Syr Mozarella v náleve gastro bal. 1 kg kg 30     

42. Syr tavený Karička klasik 140g (8 ks trojuholník= 
krabička) krabička 500     

43. Syr Lunex klasik.troj.140 g ( 8 ks= krabička) krabička 500     
44. Syr plesnivý Hermelín 120g(s korením, s paprikou) ks 100     
45. Syr  Encian 110 g s bielou plesňou na povrchu ks 100     
46. Syr  Encian 110 g so zelením alebo s papr. korením ks 200     
47. Syr  Encian 110 g s provensálským korením ks 100     

48. Syr plesnivec s bielou plesňou na povrchu 80 gr. ks 2250     

49. Syr tavený 100g črievko ks 200     
50. Syr tavený NIVA 100 g v črievku ks 200     

51. Syrokrém smotanela XXL 200 g ( 4 kocky po 50 g 
= krabička) krabička 500     

52. Syr Apetito klasik 200 g MAXI (4 kocky po 50 g = 
krabička) krabička 600     

53. Syr Apetito Hermelín 150 g/ 3 ks bal 150     
54. Král syrov Ementál plátky 120 g ks 200     
55. Syr plátk. neud. (Gerlach, Kriváň) 100 g VB ks 100     
56. Syr plátkový 100 g VB Eidam ks 250     
57. Syr údený plátky 150 g VB ks 100     
58 Smotana do kávy 10 ks - balenie bal 700     
59. Smotana kyslá 14 % 375 g ks 200     
60. Smotana na varenie 10 % , 500 ml ks 200     



61. Smotana na šlahanie 33%    1 liter ks 500     
62. Smotana na šlahanie 33%    250 ml ks 50     
63. Šľahačka mliečna spray 250ml ks 100     
64. Sušené mlieko plnotuč. 400 g – 500 g ks 200     
65. Mlieko kondenzované 310 g ks 50     
66. Syr Feta slaný kg 30     
67 Syr parmezán kg 10     
 C E L K O M --- --------     

 

Množstvo je možne spresniť a navýšiť podľa ukončenej elektronickej aukcienajviac však do výšky 
39000,00 EUR bez DPH. 

Kupujúci si vyhradzuje právo objednať u predávajúceho i nákup iných druhov mlieka a mliečnych 
výrobkov v prípade potreby  pre zabezpečenie všetkých kategórii stravníkov AOS, pri neprekročení 
určeného limitu touto súťažou 39000,00 EUR  € bez DPH. 

 
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 preukazujúce 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. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena  (cena s DPH za celkovú ponuku) 
14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov 2015/2016 

 

 


