
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: 0960 422148, 0960 423600, 0960 423303 Fax: 0960423601,  E-mail: 

obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet zákazky: Výrobky rýchleho občerstvenia 15895000-8 

 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 prideleného finančného limitu 4.150,- EUR 

bez DPH, 2016, 2017  

 8. 

Forma predkladania ponúk:  

Registrácia do aukcie od 27.05.2016 od 10.00 hod. do 10.06.2016 do 10.00 hod. Výzvy do 

elektronickej aukcie budú odoslané 10.06.2016 po 10.00 hod. 

1. kolo - zadávacie kolo,15.06.2016 od 08.00 hod. do 08.30 hod. 

2. kolo - internetová aukcia, 15.06.2016 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 

1.Výrobky rýchleho občerstvenia najneskôr 24 hodín pred dodaním, balenie a dopravu do miesta 

kupujúceho na vlastné náklady a odovzdanie kupujúcemu.     

2. Objednaný tovar do miesta dodania dodávať denne v pondelok až piatok v čase od 04,45  hod do 

14,00 hod pri obdŕžaní objednávky pracovný deň pred realizovaním dodávky do 14,00 hod podanej 

elektronicky, faxom alebo e-mailom. 

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

prepravu  tovaru platnou normou, alebo iným všeobecne záväzným práv. predpisom. 

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s uchádzačom ktorý uspeje v cenovej ponuke, 

že  v prípade potreby môže tento zoznam po vzájomnej dohode doplniť o ďalšie výrobky rýchleho 

občerstvenia , ktorý má dodávateľ v ponuke, pri neprekročení určeného limitu  touto súťažou 4 150,00 

EUR bez DPH. 

5. Popis produktu a skladba potravín výrobkov rýchleho občerstvenia. 

   

Názov Popis produktu a skladba potravín Gramáž 
Požadovaná 

trvanlivosť 

Šunková bageta 

110g bageta biela, 20g 

maslo,10g  horčica, 40g šunka, 20g 

steriliz. uhorky a 20g  kapia, 20g čínska 

kapusta 

240 g 5 dní 

Syrová bageta 

110g bageta cereálna, 20g  maslo, 10g 

horčica, 40g syr, 20g steriliz. uhorky 

a 20g kapia, 20g čínska kapusta 

240 g 5 dní 

Salámová bageta 

110g  bageta sójová, 20g maslo, 10g 

horčica, 40g malokarpatská saláma, 20g 

varené vajce, 10g steriliz .kapia, 10g 

čínska kapusta 

220 g 5 dní 

Lahôdková bageta 

110g bageta biela, 40g šalát 

pochúťkový, 20g šunka, 20g syr, 20g 

varené vajce, 10g  steriliz. uhorky 

a 10g  kapia,  20g čínska kapusta 

250 g 5 dní 

Bageta s údenou 

krkovičkou 

110g bageta kornspitz, 20g  údený syr, 

40g údená krkovička, 20g varené vajce, 

10g majonéza, 10g chren,15g  steriliz. 

uhorky a15g  kapia 

240 g 5 dní 

Kuracia bageta 

110g bageta biela, 10g dresing, 65g 

kuracie prsia v trojobale, 25g steriliz. 

kukurica a.15g kápia, 15g čerstvá 

paprika 

240 g 5 dní 



Bageta syrová špeciál 

110g bageta sójová, 10g  tavený syr, 

10g  maslo, 20g  údený syr, 20g syr 

rival, 20g syr camembert, 15g 

sterilizovaná kapia,  15g čínska kapusta 

220 g 5 dní 

Bageta klasik 

110g bageta sójová,  20g bylinkové 

maslo, 20g syr neúdený, 20g  šunka, 20g 

saláma malokarpatská, 20g varené vajce, 

15g sterilizovaná kukurica, 15g čerstvá 

paprika 

240 g 5 dní 

Hamburger 

90g hamburgerová žemľa, 20g horčica, 

sterilizované : 10g uhorky, 20g 

cibuľa,  10g  kečup, 20g syr tvrdý, 15g 

kapusta čínska,  60g kuracie 

hamburgerové mäso 

245 g 

 

5 dní 

Pochúťkový šalát 

výrobná saláma, sterilizované : uhorky, 

hrach, cibuľa,, majonéza, ocot, cukor, 

korenie, soľ, horčica, worchester, 

1 kg 5 dní 

Pochúťkový šalát 

výrobná saláma, sterilizované : uhorky, 

hrach, cibuľa,, majonéza, ocot, cukor, 

korenie, soľ, horčica, worchester 

150 g 5 dní 

Vajíčkový šalát 

varené vajce, majonéza, varené 

zemiaky, sterilizované : uhorky, cibuľa, 

horčica,, soľ, ocot, cukor 

1 kg 5 dní 

Vajíčkový šalát 

varené vajce, majonéza, varené 

zemiaky, sterilizované : uhorky, cibuľa, 

horčica,, soľ, ocot, cukor 

150 g 5 dní 

Vlašský šalát 

varené zemiaky, výrobná saláma, 

sterilizované : uhorky,  hrach,  zeler, 

mrkva,, majonéza, horčica, cukor, 

korenie, soľ, ocot, worchester 

1 kg 5 dní 

Vlašský šalát 

varené vajce, majonéza, varené 

zemiaky, sterilizované : uhorky, cibuľa, 

horčica,, soľ, ocot, cukor 

150 g 5 dní 

Feferónový šalát 

sterilizované : feferóny, paprikové 

rezy,  kapia,  hrach,  cibuľa,, olej, 

korenie, soľ, cukor, worchester 

1 kg 5 dní 

Feferónový šalát 

sterilizované : feferóny, paprikové 

rezy,  kápia,  hrach,  cibuľa,, olej, 

korenie, soľ, cukor, worchester 

150 g 5 dní 

Bulharský šalát 

výrobná saláma, sterilizované: kapia, 

lečo, cibuľa,, olej, rajčiakový pretlak, 

víno červené, cukor, soľ, cesnak, ocot, 

worchester 

1 kg 5 dní 

Bulharský šalát 

výrobná saláma, sterilizované: kapia, 

lečo, cibuľa,, olej, rajčiakový pretlak, 

víno červené, cukor, soľ, cesnak, ocot, 

worchester 

150 g 5 dní 



Kapustový šalát 
výrobná saláma, majonéza, sterilizovaná 

: červená kapusta, cibuľa 
1 kg 5 dní 

Kapustový šalát 
výrobná saláma, majonéza, sterilizovaná 

: červená kapusta, cibuľa 
150 g 5 dní 

Ruské vajce 

50g zemiakový šalát, 20g šunka, 30g 

varené vajce, 10g majonéza,  10g 

kukurica sterilizovaná., 10g paradajka, 

10g  uhorka 

140 g 3 dni 

Majonéza 

olej, voda, past. vaječný žĺtok, škrob, 

cukor, ocot, horč. semeno, kys. 

citrónová, stabilizátor, kyselina sorbová, 

antioxidant E 382 

1 kg 5 dní 

Tatárska omáčka majonéza, ster. uhorky, cibuľa 1 kg 5 dní 

 

6. Predpokladané množstvo výrobkov rýchleho občerstvenia  za jeden rok. 

     

P. č. Názov predmetu zákazky 

Množstvo 

kg/ks 

Cena v 

EUR 

bez 

DPH za 

ks/kg 

Cena v 

EUR 

s DPH 

za ks/kg 

Cena v 

EUR 

celkom 

bez DPH 

 

Cena v 

EUR 

celkom  s DPH 

 

1. Šunková bageta 240 g 400 ks     

2. Syrová bageta   240 g 400 ks     

3. Salámová bageta  220 g 100 ks     

4. Lahôdková bageta 250 g 100 ks     

5. Bageta s údenou krkovičkou 240 g 100 ks     

6. Kuracia bageta  240 g 400 ks     

7. Bageta syrová špeciál 220 g 200 ks     

8. Bageta klasik 240 g 300 ks     

9. Hamburger 245 g 500 ks     

10. Pochúťkový šalát l kg 300 kg     

11.             Pochúťkový šalát  150 g 50 ks     

12. Vajíčkový šalát 1 kg 50 kg     

13. Vlašský šalát 1 kg 100 kg     

14. Feferónový šalát 1 kg 50 kg     

15. Bulharský šalát 1 kg 30 kg     

16. Kapustový šalát 1 kg 50 kg     

17. Kapustový šalát 150 g 50 ks     

18. Ruské vajce 150 g 100 ks     

19. 
Obložený chlebík so šunkou a syrom 

60 g 
100 ks     



20. Majonéza  1 kg 100 kg     

21. Tatárska omáčka 1 kg 200 kg     

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: do vyčerpania prideleného finančného limitu 4.150,- EUR 

bez DPH, 2016, 2017  

 

 


