
  

                Prieskum trhu  - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použití  

                              § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
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. 

  

Identifikácia obstarávateľa:  Akadémia  ozbrojených  síl  generála Milana Rastislava 

Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO:37910337 Telefón: 0960426242, 0960423600 Fax: 0960423601,  E-mail: 

obstaravanie@aos.sk 

2. 
Predmet zákazky:   Kuchynské vybavenie, potreby pre domácnosť a spotrebný 

materiál pre hromadné stravovanie  na prípravu a výdaj stravy 

3. Typ zmluvy: objednávky 

4. 
Miesto dodania zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava 

Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6 

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 zákazky:  do15.12.2013 

8. 

Registrácia do aukcie od 22.11.2013 od 1100 hod. do 26.11.2013 do 1400 hod. Výzvy do 

elektronickej aukcie budú odoslané 26.11.2013 po 1400 hod. 

Forma predkladania ponúk:  

Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára. 

 Internetová adresa na predkladanie ponúk: http://www.ezakazky.sk/aos 

Kolo Typ kola Začiatok kola Koniec kola Predĺženia 
 1 Zadávacie kolo / Obálka  29.11.2013 13:00:00  29.11.2013 13:25:00       - 

 2 Aukcia - súťažné kolo  29.11.2013 13:30:00  29.11.2013 14:00:00 0 / neobmedzené 

9. 

  Špecifikácia predmetu zákazky 

. Predmet zákazky - dodanie tovaru:   
 

1 I. Predmet zákazky - dodanie tovaru:  
Kuchynské vybavenie, potreby pre domácnosť a spotrebný materiál pre hromadné 

stravovanie na prípravu a výdaj stravy – potravín v stravovacom zariadení  a potreby  pre 

Akadémiu ozbrojených síl .  

 

Cena predmetu zákazky : V cene predmetu zákazky sú zahrnuté náklady spojené 

s nákupom surovín, výrobou, balením, dopravou do miesta  kupujúceho a pod.. Cena 

uvedená v cenovej ponuke je cenou záväznou pre obe zmluvné strany. 

           

1. ______________________________________________________________ P

redpokladané množstvo Kuchynské vybavenie, potreby pre domácnosť 

http://www.ezakazky.sk/aos


a spotrebný materiál pre hromadné stravovanie na prípravu a výdaj stravy – 

potravín v stravovacom zariadení  a potreby  pre Akadémiu ozbrojených síl .  

2. 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  sortiment, ktorý má dodávateľ v ponuke,  pri neprekročení určeného limitu 

touto súťažou 4000,- EUR bez DPH. 

3. ______________________________________________________________  

Množstvo je možne spresniť, upraviť a navýšiť podľa ukončenej elektronickej 

aukcie  najviac však do výšky   4000,- € bez DPH 

 

 

1. Predpokladané množstvo Potreby pre zabezpečenie prípravy a výdaj stravy 

v stravovacích zariadeniach 

 

P. 

č. 
Názov predmetu zákazky 

Množstvo 

Ks/ bal 

Cena 

bez 

DPH 

za ks 

Cena 

s 

DPH 

za ks 

Cena 

celkom 

bez 

DPH 

 

Cena 

celkom 

s DPH 

 

1 UH pohár na kávu 0,20 l  100 

ks/bal 

20 bal     

2 UH pohár na vodu 0,20 l  100 

ks/bal 

20 bal     

3 UH miešatka 1000 ks/bal 5 bal     

4 UH lyžica 16 cm 100 ks/bal 5 bal     

5 ALU Fólia 45 cmx150m 5 ks     

6 Miska šalátová priehľadná 600 

ml jednorazová 50 ks/ bal 

5 bal     

7 Nôž Victorinox kuchynský 

s extra širokou čepelou  kat.číslo 

V5.2063.20  

12 ks     

8. Nôž Victorinox kuchynský kat. 

číslo V5.2003.22 

12 ks     

9. Nôž Victorinox  rozrábali kat. 

číslo V5.5603,18 

2 ks     

10. Nôž Victorinox vykosťovací kat. 

číslo V5.6303.15 

2 ks     

11. Nôž Victorinox cukrárenský 

kat.číslo V5.2933.26 

2 ks     

12.  Tanier klubový melódia  24 ks     

13. Tanier dezertný melódia 19 cm 120 ks      

14. Tanier hlboký melódia 60 ks     

15. Tanier plytký melódia  60 ks     

16. Lyžička antikorová Carina  100 ks     

17. Lyžica antikorová jedálenská 300 ks     

18. Antikorové strúhadlo 

štvorhranné 

5 ks     

19. Korenička TESCOMA stolová 

súprava štvordielna 

20 ks     



20. Kuchta antikorová 9 l  1 ks     

21. Kuchta antikorová 5 l 1 ks     

23. Keramická panvica Terracotta 

28 sm – keramický povrch 

CERALON – hrúbka minimálne 

3 mm 

4 ks     

24. Lis na citrusové plody prof. 

Pochromovaný rozmery 19 x 18 

cm výška 56 cm–pomocou páky- 

ručná 

1 ks     

25. Metlička na šľahanie antikorová 

s guľôčkou 27 cm 

4 ks     

26. Metlička na šľahanie antikorová  

50 cm 

4 ks     

27. Varič na vodu nerezový 10 l 

rozsah regulácie 30-100 st.C 

s bezpečnostným termostatom 

a ukazovateľom úrovne vody v 

nádržke 

2 ks     

28. E- Kotlík na polievku EKO - - 

kotol pokrievka a nádoba na 

vodu s nerezu, špirála s 

termostatom 

1 ks     

29. Košík na pečivo s roootop 

pokrievkou 

2 ks     

30. Džbánik antikorový 

s pokrievkou na kávu  2 l 

3 ks     

31. Digitálny teplomer – vlhkomer 

do gastrozariadení 

10 ks     

32. Digitálny teplomer – vlhkomer 

do gastrozariadení so sondou- na 

1 m kábli 

5 ks     

33. Gastronádoba GN 1/1 hĺbka 100 

mm ( 50 cm x 30 cm) 

10 ks     

34. Cukrárenský vrecko balený 35 

cm + 7 ozdob. špičiek 

5 ks     

35. Kovový pretlačač na 

zemiaky(krájač zemiakov 

nerezový)  

20 ks     

36 Doska na krájanie drevená 

s vysokokvalitného kaučuku Š-

530 mm, H 325 mm, V-45 mm 

5 ks     

 Súhrnná cena –– ––––– –––––   
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0. 

 

Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného 

obstarávateľa.  

1

1. 

Podmienky účasti uchádzačov :  



 doklad o oprávnení podnikať na dodanie predmetu zákazky - doloží víťaz elektronickej 

aukcie 

  

1

2. 

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  vytlačený výsledok elektronickej aukcie (cenovú ponuku s podpisom - 

vyplnenú tabuľku s cenami) do 3 pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie.  

  

1

3. 
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena  (cena s DPH za celkovú ponuku) 

14

. 
Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2013 

 


