
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: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky. 
 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. Variantne riešenie: Neumožňuje sa. 
 7. Lehota dodania predmetu zákazky :  na roky 2015 až 2016 do vyčerpania prideleného limitu 

 8. 

Forma predkladania ponúk:  

Registrácia do aukcie od 13.11.2014 od 1400 hod. do 21.11.2014 do 1100 hod. Výzvy do elektronickej 
aukcie budú odoslané 21.11.2014 po 1100 hod. 

1. kolo - zadávacie kolo, 26.11.2014 od 10.00 hod. do 10.30 hod. 

2. kolo - internetová aukcia, 26.11.2014 od 11.00 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). 

 9. 
 

 

http://www.ezakazky.sk/aos


Špecifikácia predmetu zákazky 

Opis predmetu zákazky: Pekárensky tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky. 

1. Opis predmetu zákazky:  Pekárensky tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky, balenie a 
dopravu do miesta kupujúceho na vlastné náklady a odovzdávanie kupujúcemu. 

2. dovoz čerstvých pekárenských výrobkov a čerstvého pečiva(do 4 hodín od upečenia 
„Klasickou výrobnou metódou- na kvas“) , denne v pondelok až sobota v čase od  04,45-
05,45 hodine . 

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s uchádzačom ktorý uspeje v cenovej ponuke, že 
v prípade potreby môže tento zoznam po vzájomnej dohode doplniť o ďalší pekárenský 
a cukrárenský sortiment, ktorý má dodávateľ v ponuke, pri neprekročení určeného limitu touto 
súťažou 25.000,- EUR bez DPH. 

                                                                                  

Predpokladané množstvo chleba a pekárenských a cukrárenských výrobkov za jeden 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. Chlieb konzumný. Čierny 1100 g ks 50     

2. Chlieb konz. krájaný 520 g balený ks 50     

3. Chlieb zemiakový krájaný 450 g 
balený ks 16000     

4. Chlieb  gazdovský tmavý krájaný 

800 g balený 
ks 50     

5. Chlieb toast. krájaný 360 g balený ks 150     

6. Chlieb slnečnicový krájaný 300 g bal. ks 200     

7. Chlieb ľanový krájaný 250 g balený ks 350     

8. Chlieb sójový krájaný 225 g balený ks 100     



9. Chlieb celozrnný varený 600 g ks 50     

10.Korn- chlieb forma(ovsený) 500 g 
balený ks 100     

11.Korn- chlieb forma(ovsený) 500 g 
balený krájaný ks 100     

12.Fínsky chlieb 250 g., balený ks 100     

13.Fínsky chlieb 500 g., balený ks 400     

14.Bageta 150 g ks 450     

15.Bageta 120 g malá ks 300     

16.Bageta RACIO 150 g ks 150     

17.Dalamánka 100 g ks 1500     

18.Sendvič krájaný 400 g balený ks 500     

19.Delikateska 60 g ks 1400     

20.Korn spitz 60 g ks 300     

21.Pečivo sója cereál 80 g ks 3000     

22.Cereálna žemľa 100 g ks 1300     

23.Rožok cesnakový 60 g ks 100     

24.Rožok cereálny 60 g ks 3000     

25.Hamburgerová žemľa 100 g sezam ks 100     

26.Hamburgerová žemľa 150 g sezam ks 1000     

27.Grahamová žemľa 60 g ks 2500     

28.Pletenka 40 g ks 5000     

29.Rožok štandard 40 g ks 53000     

30.Rožok graham 60 g ks 2500     

31.Rožok graham 45 g ks 200     



32.Strúhanka balená 500 g – 1000 g kg 1500     

33.Tlačený sviatočný koláč 400 g balený ks 300     

34.Vianočka tuková hr. krájaná 200 g 
balená ks 1000     

35.Švajčiarka 150 g balená 2 ks ks 50     

36.Rožok sladký 46 g (lúpačka) ks 3000     

37.Šiška smažená 50 g ks 600     

38.Šiška smažená(čok. poleva) 60 g ks 1000     

39.Závin jablkový 400 g balený ks 100     

40.Závin tvarohový 400 g balený ks 100     

41.Závin Bratislavský makový 200 g 
balený ks 500     

42.Závin orechový 400 g balený ks 100     

43.Závin kakaový 200 g balený ks 250     

44.Závin jablkový 200 g balený ks 150     

45.Slimák vanilkový 100 g ks 500     

46.Croissant čokoládový 60 g ks 800     

47.Croissant cereál. slivkový 50 g ks 100     

48.Croissant cereál. slivkový 50 g balený ks 600     

49.Rožok orechový 100 g ks 300     

50.Rožok jablko-makový 100 g ks 400     

51.Šatôčka marmeládová 80 g ks 400     

52.Šatôčka tvarohová 80 g ks 650     

53.Švajčiarka lístková 90 g ks 1300     

54.Chala sypaná makom 110 g ks 1200     



55.Dvojfarebný bochník 300 g balený ks 200     

56.Koláč tlačený s náplňami 80g ks 90     

57.Závin makový pletený 400g bal. ks 40     

58.Plunder višňový 70g ks 20     

59.Šatôčka jablkovo-vanilková 80g ks 230     

60.Lístkový škvarkový pagáč 25g ks 170     

61.Šatôčka lístková čokoládová 60g ks 570     

62.Šatôčka lístková marmeládová 60g ks 110     

63.Šatôčka lístková tvarohová 60g ks 200     

64.Lístkový škvarkový pagáč 50g ks 50     

65.Lístkový rožok tvarohový 100g ks 450     

66.Lístkový cesnakový štvorec 50g ks 240     

67.Lístkový škvarkový pagáč 100g/2ks ks 50     

68.Lístkový rožok vanilkový 100g ks 600     

69.Koláč tlačený s náplňami 50g ks 800     

70.Droždie 1 kg ks 50     

71.Kokosový tunel 80g ks 30     

72.Štrúdľa jablková 100g ks 350     

73.Lístkové trubičky 30g ks 450     

74.Talianska trub.šľahač.29g ks 1000     

75.Parížska kocka kokosový 80g ks 100     

76.Špička s tek.náplňou 40g ks 410     

77.Špička s tek.náplňou 55g ks 2310     



78.Krehké tyčinky s rascou 300g ks 10     

79.Ruský rez 50g prif ks 50     

80.Pralinkový rez 40g ks 1100     

81.Jemná roláda pišk.s orieškami 40g ks 500     

82.Tvarohový chlebíček 50g ks 710     

83.Čajové pečivo zmes 1000g bal. ks 60     

84.Čajové pečivo zmes 400g bal. ks 15     

85.Vaječný venček s masl.nápl. 40g ks 50     

86.Laskonka 40g ks 150     

87.Kokosová lahôdka 40g ks 100     

88.Dezert veľ.strieš. 60g prif. ks 150     

89.Citrónová roláda dvojfarebná 45g ks 560     

90.Čokoládová roláda piškot. 40g ks 550     

91.Doboš.rez s kak.pol.- 40g ks 600     

92.Viedenská doboška 40g ks 50     

93.Meduška 40g ks 50     

94.Tunek likér.masl. 55g prif. ks 50     

95.Ananásový rez 50g prif. ks 50     

96.Bratislavské rezy 50g ks 150     

97.Muzikál rezy 50g ks 50     

98.Francúzska kocka 65g ks 1230     

99.Karamelový veterník 75g ks 1200     

100Pagáčiky škvarkové 250g ks 30     



101Kávový dezert 40g (zrno) ks 50     

102Rez latte machiatto 90g ks 700     

103Banánik 40g ks 50     

104Šľahačkový trojhran 60g ks 50     

105Medové rezy 40g ks 50     

106Medová roláda s oriešk.krém. 80g ks 50     

107Punčový rez 60g prif. ks 50     

108Bavorský krémeš 120g ks 50     

109Štrúdľa višňovo-maková 100g ks 300     

110Štrúdľa višňovo-maková 500g bal. ks 30     

111Štrúdľa makovo-ovocná 500g bal. ks 30     

112Štrúdľa orechovo-ovocná  500g bal. ks 80     

113Štrúdľa tvarohová 500g bal. ks 50     

114Štrúdľa tvarohová 100g ks 150     

115Krémeš 80g ks 400     

116Tvarohová torta 80g prif ks 1400     

117Zemiaky model.- 40g ks 650     

 C E L K O M          
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: 30.12.2014 

 


	Špecifikácia predmetu zákazky

