
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: 044 2882670; 044 2883600  E-mail: obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet zákazky: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky C P V 15810000-9 

 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 

 8. 

Forma predkladania ponúk:  

Registrácia do aukcie od 26.10.2017 od 12:00 hod. do 06.11.2017 do 08:00 hod. Výzvy do elektronickej aukcie budú 
odoslané 06.11.2017 po 0800 hod. 

1. kolo - zadávacie kolo, 09.11.2017 od 08.00 hod. do 08.30 hod. 

2. kolo - internetová aukcia, 09.11.2017 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). 

 9. 

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

1  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 39 900,00 EUR bez DPH. 

 

Predpokladané množstvo vajec spotrebovaných za jeden kalendárny rok. 

P. č. Názov predmetu zákazky MJ množstvo 

Cena v 

€ 

bez 
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Cena  
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Cena  
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celkom 

Cena    v 

€ 
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s DPH 

http://www.ezakazky.sk/aos


za MJ za    

MJ 

bez DPH 

 

 

1.  Chlieb klíčkový kráj. 500g bal.       ks 50     

2.  Chlieb konz.kráj.520g bal.            ks 1000     

3.  Chlieb slnečnicový kr. 300g bal.      ks 400     

4.  Chlieb sójový kráj.    225 g bal.    ks 400     

5.  Chlieb slnečnic.kr.300g b.            ks 300     

6.  Chlieb MARUSIJA kraj. 600 g bal ks 100     

7.  Fr.šatôčka nugetová 90g               ks 350     

8.  Chlieb ľanový kráj.250g bal.          ks 600     

9.  Chlieb grah.jablk.morkvový kr. 240g ks 500     

10.  Chlieb lámankový 500g                 ks 10     

11.  Chlieb čistozrnný 500g                ks 100     

12.  Chlieb celozrnný varený 600g balený          ks 50     

13.  Bageta 180 g                           ks 700     

14.  Bageta 75 g                           ks 500     

15.  Dalamánka 100 g ks 600     

16.  Dalamánka cereálna 90 g                        ks 1000     

17.  Dalamánka cícerová 90g ks 800     

18.  Sendvič 400g                          ks 100     

19.  Sendvič kráj.400g bal.                ks 100     

20.  Pletienka LIPTOV 40g                  ks 3500     

21.  Rožok špeciál 110g S+R                ks 100     

22.  Polievkové chlebové kocky 500g b.     ks 50     

23.  Kaiserka cerálna 50 g                      ks 1100     

24.  Delikateska 30 g                      ks 800     

25.  Korn-chlieb forma(ovsený)250g kráj.b ks 100     

26.  Korn-chlieb forma(ovsený)kr.500g      ks 100     

27.  Fínsky chlieb 500g b.(so slnečnicou)  ks 200     

28.  Fínsky chlieb 250g kr.b.(so slnečnic ks 200     

29.  Fínsky chlieb 350g kr.b.(so slnečnic ks 150     

30.  Korn-chlieb(ovsený)750g balený        ks 50     

31.  Chl.nemecký celozr.150g kráj.b.       ks 1000     

32.  Tlač.sviat.koláč 400g bal.            ks 500     

33.  Korn spitz 60g                        kg 2500     



34.  Vianočka kakao s hroz.200 g kráj. B..400g b            ks 100     

35.  Vianočka tuk.hr.kráj.200g b.          ks 1000     

36.  Švajčiarka 150g bal. 2ks              ks 50     

37.  Pečivo sója cereál 80g                ks 2000     

38.  Rožok sladký 46g(Lúpačka ks 1000     

39.  Špaldová kocka 50g                 ks 100     

40.  Karlovarský rožok 60 g                ks 500     

41.  Cereálna žemľa 100g                   ks 1200     

42.  Cereálny rožok 60g                    ks 6000     

43.  Cereálna kocka tmavá 65 g                     ks 700     

44.  Šiška smažená 50g                     ks 1000     

45.  Šiška smažená(čok.pol.)60g            ks 1000     

46.  Závin jablkový 400g bal ks 300     

47.  Bratisl.závin mak.200g bal            ks 600     

48.  Gápelský koláč čokoládový 130g        ks 330     

49.  Hamburger.žemľa 100g sézam            ks 800     

50.  Hamburger.žemľa 125g                  ks 300     

51.  Hamburger.žemľa 125g sézam            ks 100     

52.  Hamburger.žemľa 150g sézam            ks 200     

53.  Slimák vanilkový 100g                 ks 800     

54.  Croissant čokoládový 60g              ks 1000     

55.  Koláč višňový 100g                    ks 50     

56.  Koláč čučoriedkový 100g               ks 50     

57.  Croissant cereál.slivk.50g            ks 50     

58.  Croissant cereál.slivk.50g balený     ks 800     

59.  Závin orechový 400g bal.              ks 100     

60.  Závin kakaový 200g bal.               ks 200     

61.  Závin tvarohový 200g bal.             ks 100     

62.  Závin jablkový 200g bal.              ks 600     

63.  Rožok orechový 100g                   ks 350     

64.  Rožok jablk.-makový 100g              ks 600     

65.  Pletienka 100g                        ks 100     

66.  Strúhanka balená 500g                 ks 350     

67.  Talianska trub.šlahač.29g             ks 1000     

68.  Linecký orech.košíček 50 g            ks 100     



69.  Špička s tek.nápl.40 g                ks 100     

70.  Špička s tek.náplňou 55g              ks 1500     

71.  Krehké tyčinky s ras.300g             ks 20     

72.  Torta kubánska 80g                    ks 100     

73.  Ruský rez 50 g prif.                  ks 100     

74.  Pralinkový rez 40 g                   ks 100     

75.  Kokosová roláda tuk.40g               ks 100     

76.  Jemná roláda pišk.s orieš.40g         ks 100     

77.  Tvarohový chlebíček 50 g              ks 150     

78.  Čaj.pečivo zmes 1000g bal.            ks 100     

79.  Gápelský koláč 130g                   ks 50     

80.  Vaj.venček.s masl.náp.40 g            ks 50     

81.  Kokosová lahôdka 40 g                 ks 50     

82.  Dezert veľ.strieš.60g prif            ks 130     

83.  Citrónová roláda dvojfarebná 45g      ks 50     

84.  Čokol.roláda piškot.40g               ks 1500     

85.  Doboš.rez s kak.pol.40 g              ks 700     

86.  Viedenská doboška 40g                 ks 700     

87.  Meduška 40 g                          ks 700     

88.  Ananásový rez 50 g prif.              ks 700     

89.  Bratislavské rezy 50 g                ks 700     

90.  Muzikál rezy 50 g                     ks 700     

91.  Francúzska kocka 65 g                 ks 700     

92.  Karamel.veterník 75 g                 ks 1000     

93.  Pagáčiky škvarkové 250g               ks 100     

94.  Kaya torta 90g                        ks 100     

95.  Rez latte machiatto 90g               ks 500     

96.  Florida torta 65 g                    ks 800     

97.  Banánik 40g                           ks 800     

98.  Šľahačkový trojhran 60g               ks 800     

99.  Punčový rez 60 g prif.                ks 800     

100.  Chlieb graham kr..500g bal ks 80     

101.  Chlieb zemiakový 450g kráj.bal.       ks 15000     

102.  Rožok LIPTOV štandard 40g             ks 80000     

103.  Pizza rožok 60g                       ks 150     



104.  Šatôčka marmeládová 80g               ks 1300     

105.  Šatôčka tvarohová 80g                 ks 1300     

106.  Švajčiarka lístková 90g               ks 500     

107.  Dvojfarebný bochník 300g bal.         ks 500     

108.  Koláč tlačený s náplňami 80g          ks 500     

109.  Grahamová žemľa 60g                   ks 2500     

110.  Rožok graham 60g                      ks 2500     

111.  Rožok graham 45g                      ks 2500     

112.  Droždie 1 kg                          ks 60     

113.  Štrúdľa jablková 100g                 ks 100     

114.  Štrúdľa višňovo-maková 100g           ks 500     

115.  Štrúdľa višňovo-maková 500g bal ks 500     

116.  Štrúdľa orech.-ovoc.500g b            ks 500     

117.  Štrúdľa tvarohová 500g bal.           ks 300     

118.  Plunder orechový 70g                  ks 200     

119.  Plunder kakaový 70g                   ks 200     

120.  Plundr.taštička jablk.70g             ks 200     

121.  Plundr.taštička slivk.70g             ks 200     

122.  Plunder višňový 70g                   ks 200     

123.  Čokoládový croissant 60g              ks 150     

124.  Šatôčka jablk.-vanilk.80g             ks 500     

125.  Bratislavský rožok makový 55g         ks 800     

126.  Koláč tlačený s náplňami.50g          ks 800     

127.  Rumový úlik 40g                       ks 500     

128.  Tvarohová torta 80 g prif.            ks 500     

129.  Zemiaky model. 40 g                   ks 800     

130.  Lístk.škvark.pagáč 25g                ks 300     

131.  Šatôč. líst.MARMEL.60g bal.           ks 100     

132.  Šatôč. líst. ČOKOLÁDOVÁ 60g           ks 400     

133.  Šatôč. líst. MARMEL. 60g              ks 800     

134.  Šatôč. líst. VANILK. 60g              ks 500     

135.  Lístk.škvark.pagáč 50g                ks 500     

136.  Lístkový rožok tvar.100g              ks 300     

137.  Lístk.cesnak.štvorec 50g              ks 500     

138.  Lístkový trojuholník karamel.60g      ks 500     



139.  Lístkový rožok vanilk.100g            ks 2000     

 C E L K O M           

 

Osobitné požiadavky na plnenie:  

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia. Tovar musí byť dodávaný v akosti a kvalite I. triedy, 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, 
      zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar    
      musí spĺňať požiadavky zákona o potravinách. č.152/1995 Z.z.  
2.   Dodávateľ do 3 pracovný dní po ukončení Elektronickej aukcie oznámi objednávateľovi na    
      e- mail: stravovanie@aos.sk, osobu zodpovednú za plnenie predmetu zákazky, telefonický a  
      e-mailový kontakt na zasielanie objednávok.  
3.   Dodávateľ do 3 pracovných dní po ukončení elektronickej aukcie doručí obstarávateľov  
      podrobnú rozpis cenovej ponuku. Ceny uvedie za mernú jednotku (kg, ks) bez DPH a s  
      DPH, ako aj cena celkom z požadovanými množstvami s DPH a bez DPH.        
4.  Predmet obstarávania bude dodávaný na základe čiastkových objednávok. Dodávku tovaru  
     zabezpečiť v pracovných dňoch pondelok až piatok čase od 04,45-05,45 hodine  hodine na  
     základe objednávky . 
 5. Odberateľ sa nezaväzuje k plneniu v celom rozsahu. Celkové množstvo jednotlivých druhov  
     tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstva bližšie   
     špecifikuje v jednotlivých čiastkových objednávkach v závislosti od počtu spravovaných a  
     podobne. Uvedené množstva sú predpokladané. Skutočný objem tovaru môže byť  
     nižší/výžší - v závislosti od reálnej potreby objednávateľa.  
6.Verejný obstarávateľ môže po vzájomnej dohode objednať aj iný druh Pekárenských  
    výrobkov, čerstvého pečiva a cukrárenských výrobkov a jemu príbuzných tovarov “  
     a  príbuzných druhov v prípade potreby  pre zabezpečenie všetkých kategórii stravníkov AOS,  
    pri neprekročení určeného limitu touto súťažou 39 900,00 EUR  € bez DPH. Cena bude  
    stanovená na základe ceny, ktorá je zverejnená na portálu výrobcu v deň spracovania  
    čiastkovej objednávky. 
 7. Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných     
     objednávok objednávateľa dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe  
     potvrdeného dodacieho listu. 
8.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru je  
     objednávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  
     0,15% vo výške z kúpnej ceny tovaru, s ktorého sa predávajúci omeškal a to za každú aj  
    započutú hodinu omeškania s dodaním tovaru.  
9. Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru  
    do miesta plnenia. 

10.Ceny jednotlivých druhov tovarov predmetu plnenia platia po celé zmluvné obdobie. K  
     zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny sadzby DPH, alebo iných administratívnych  
     opatrení štátu, alebo v prípade zmien ceny smerom nadol.  
11.Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe  
     faktúr, ktoré dodávateľ vyhotoví po dodaní tovaru. Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia  
     objednávateľovi. Faktúra a dodací list musia mať čitateľne vyplnené všetky časti  
     predpísaného tlačiva, napr. číslo faktúry, dodacieho listu, dátum vystavenia, dátum  
    splatnosti 30 dní, množstvo a akosť tovaru, cenu za mernú jednotku, bez DPH a s DPH..  
12. Uznané reklamované kvalitatívne vady dodávateľ odstráni bezplatnou výmenou vadného  
      tovaru do 2 hodín od uznania reklamácie a kvantitatívne vady do 2 hodín od uznania  
      reklamácie. 
13. Záručná doba musí byť vyznačená v súlade s platnou legislatívou na uvedený druh tovaru  
     (dovoz  čerstvých pekárenských výrobkov a čerstvého pečiva(do 4 hodín od pečenia), a u  
     ostatného tovaru neuplynula viac ako 1/5. 
 

 

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 

 

 


