
Zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk podprahovej zákazky na dodanie tovaru „Nákup rôznych 
potravinárskych výrobkov pre školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prievidza" konané dňa 2.3.2012 o 13,00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ 
odboru UP, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia, U l . Hviezdoslavova 3, 
Prievidza - 6. poschodie. 

Komisia predložené ponuky vyhodnotila dňa 2.3.2012 s tým, že členovia komisie 
postupovali podľa stanovených kritérií na hodnotenie ponúk. 

Zoznam členov komisie: 

MVDr. Norbert Turanovič - predseda komisie 
- JUDr. Róbert Pietrik - člen komisie 
- Mgr. Vlasta Miklasová - člen komisie 

Ing. Alena Mikulášová - člen komisie 
Katarína Čičmancová - člen komisie 

Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku: 

Obchodné meno a sídlo firmy: 

1. DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
2. ASTERA, s.r.o., Stromová č. 5, 911 01 Trenčín 
3. INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 
4. T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza 
5. A T C - JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Puchov 

Zoznam uchádzačov, ktorých ponuky boli vylúčené z hodnotenia a dôvod: 

ASTERA, s.r.o., Stromová č. 5, 911 01 Trenčín- cenová ponuka nebola vypracovaná podľa 
súťažných podkladov Časť III. Príprava ponuky bod 12. Obsah ponuky - ponuka neobsahuje: 
- krycí list s uvedením navrhovanej ceny s DPH za celý predmet obstarávania - t.j. nie je ako 
ponuku vyhodnotiť 

-nieje vyplnená tabuľka na ocenenie predmetu zákazky - nie sú známe jednotkové ceny 
- nie sú vyhlásenia uchádzača, čestné vyhlásenie k opisu predmetu obstarávania 
- nieje návrh kúpnej zmluvy 
- v cenovej ponuke je ako návrh ceny priložený cenník tovarov 

T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93,971 01 Prievidza - neboli splnené podmienky účasti 
uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk bod 12. Podmienky účasti záujemcov -
12.2 Technická alebo odborná spôsobilosť 
- v cenovej ponuke nieje zoznam úspešne splnených zmlúv rovnakého alebo obdobného 

charakteru ako predmet zákazky na dodanie tovaru za roky 2010 a 2011. 



Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Predložená cenová ponuka uchádzača T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza -
nesplnila podmienky účasti uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk bod 12. Podmienky 
účasti záujemcov - 12.2 Technická alebo odborná spôsobilosť 
- v cenovej ponuke nieje zoznam úspešne splnených zmlúv rovnakého alebo obdobného 

charakteru ako predmet zákazky na dodanie tovaru za roky 2010 a 2011 

Identifikácia úspešného uchádzača : 

1. DEMIFOOD spol. s r.o.. Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 
IČO 36324124- najnižšia cena 
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