
Mesto Prievidza 
Námestie slobody č. 14,971 01 Prievidza 

Zápisnica o vyhodnotení ponúk 
v zmysle § 42 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Názov zákazky: 
„Stravné poukážky na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mestského úradu, 

Mestskej polície a opatrovateľskej služby" 
Postup verejného obstarávania: verejná súťaž 
Zákazka z hľadiska limitu: nadlimitná 
Druh predmetu: služby 
Kategória služby (len v prípade služieb): 17 Hotelové a reštauračné služby 
Služby uvedené v prílohe Č.3 zákona - neprioritné služby 

I. Členovia komisie 
Komisia na otváranie a vyhodnocovanie ponúk bola menovaná v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
ších predpisov (ďalej len „zákon") v nasledujúcom zložení: 
Predseda komisie: Ing. Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru 
Člen komisie: MVDr. Norbert Turanovič - prednosta Msú 
Člen komisie: JUDr. Róbert Pietrik - vedúci právnej kancelárie 
Člen komisie: Ing. Lenka Pánisová - vedúca org. a pers. oddelenia 
Člen komisie: Eva Stanová - referent hospodárskej správy 
Prítomní členovia komisie potvrdili svoj súhlas s obsahom zápisnice podpisom v prezenčnej listi
ne, ktorá je prílohou tejto zápisnice a je uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 

II. Rekapitulácia práce komisie: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 25.11.2013 o 10:00 hod.. Počet uchádzačov, ktorí 
predložili ponuky podľa stanovených podmienok a v lehote určenej na predkladanie ponúk bol 3 
a ich zoznam je nasledovný: 

p. č. Obchodné meno uchádzača Dátum predloženia 
ponuky 

1. Vaša Slovensko, s.r.o., Ing. Igor Gnap - konateľ spoločnosti, 
Račianske mýto l /B, 820 15 Bratislava, IČO: 35683813, e-
mail: ltomsikova(3),vasa-slovensko.sk; 

21.11.2013 
9,35 hod. 

2. 
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 
Ing. Štefan Petrík konateľ spoločnosti, Tomášikova 23/D, 
821 01 Bratislava, P.O. BOX 109, IČO: 31396674, 
Tel: 0232553598, e-mail: sekretariát(2),chd.sk; 

22.11.2013 
o 10,30 hod. 

3. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Ing. Eva Šmehylová - ko
nateľ spoločnosti, Kalov 356, 010 01 Žilina, 
IČO: 36391000. stravnelistkvfaidoxx.sk: 

25.11.2013 
o 9,00 hod. 



Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným vyhlásením, že 
nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie. Menovanie komisie 
a čestné vyhlásenia členov komisie sú v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 

Komisia otvárala časti ponúk, označené ako „Ostatné" dňa 27.11.2013 o 08:00 hod. v mieste otvá
rania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14 v zasadačke prednostu. Priebeh otvárania 
častí ponúk, označených ako „Ostatné" je zdokumentovaný v zázname z otvárania ponúk, ktorý je 
súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní. 

Priebeh otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá" je zdokumentovaný v zápisnici 
z otvárania ponúk, ktorá je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní. 

Komisia vyhodnocovala ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určených kritérií a na základe sta
novených pravidiel ich uplatnenia. 

III. Priebeh vyhodnotenia ponúk 
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotovila podľa § 42 ods. 8 zákona túto zápisnicu, v ktorej sú 
uvedené podstatné skutočnosti o verejnom obstarávaní: 

a) Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: 

Predseda komisie: Ing. Marián Bielický - vedúci ekonomického odboru 
Člen komisie: MVDr. Norbert Turanovič - prednosta Mšú 
Člen komisie: JUDr. Róbert Pietrik - vedúci právnej kancelárie 
Člen komisie: Ing. Lenka Pánisová - vedúca org. a pers. oddelenia 
Člen komisie: Eva Stanová - referent hospodárskej správy 

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

p. č. Obchodné meno uchádzača 
Výška provízie 

v % 
(EUROsDPH) 

Počet prevá
dzok v ks 

1. Vaša Slovensko, s.r.o., Ing. Igor Gnap - konateľ spo
ločnosti, Račianske mýto l /B, 820 15 Bratislava, IČO: 
35683813, e- mail: ltomsikova(ä),vasa-slovensko.sk; 

1,35 % 
0,05508 € 21 

2. 

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 
Ing. Štefan Petrík konateľ spoločnosti, 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, P.O. BOX 109, 
IČO: 31396674, 
Tel: 0232553598, e-mail: sekretariát(S).chd.sk: 

1,32 % 
0,04488 € 18 

3. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Ing. Eva Šmehylo-
vá - konateľ spoločnosti, Kalov 356, 010 01 Žilina, 
IČO: 36391000, stravnelistkv@doxx.sk; 

0,90 % 
0,03672 € 21 

c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: nebol vylúčený uchádzač 

d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriad
ne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi: Nebolo použité. 

e) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: nebolo použité 

mailto:stravnelistkv@doxx.sk


fl) Poradie uchádzačov: 
Uchádzači boli vyhodnotení podľa kritérií stanovené v súťažných podkladoch. 

P-
č. 

Obchodné meno uchádzača 
Výška proví

zie v % 
(EURO 
sDPH) 

Počet pre
vádzok v 

ks 
Výpočet 

Dosiah
nuté po

radie 

1. 

Vaša Slovensko, s.r.o. 
Ing. Igor Gnap - konateľ 
Račianske mýto l /B, 820 15 
Bratislava, IČO: 35683813, e-
mail: ltomsikova(a),vasa-
slovensko.sk; 

1,35 % 
0,05508 € 21 

počet prevádzok: 
30 bodov 
výška provízie: 
(0,90: t t35)x70= 
46,67 

počet bodov celkom 
76,67 bodov 

2. 

2. 

LE CHEQUE DEJEUNER 
s.r.o., 
Ing. Štefan Petrík konateľ 
Tomášikova 23/D, 
821 01 Bratislava, P.O. BOX 
109, IČO: 31396674, 
Tel: 0232553598, e-mail: 
sekretariátéíchd.sk; 

1,32% 
0,04488 € 18 

počet prevádzok: 
(18:21) x 30 = 25,71 
výška provízie: 
(0,90: 1,32) x 70= 
47,73 

počet bodov celkom 
73, M bodov 

3. 

3. 

DOXX - Stravné lístky, spol. 
s r.o., Ing. Eva Šmehylová -
konateľ spoločnosti, Kalov 
356,01001 Žilina, 
IČO: 36391000, 
stravnelistkv(S),doxx.sk; 

0,90 % 
0,03672 € 21 

počet prevádzok: 
30 bodov 
výška provízie: 
70 bodov 

počet bodov celkom 
100 bodov 

L 

V zmysle výpočtov na určenie poradia sa uchádzači dosiahli nasledovný počet bodov a umiestnili 
v nasledovnom poradí: 
Na prvom mieste sa umiestnil uchádzač: 
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Ing. Eva Šmehylová - konateľ spoločnosti, Kalov 356,010 01 
Žilina, IČO: 36391000. stravnelistkv(a),doxx.sk 
počet bodov 100 
Na druhom mieste sa umiestnil uchádzač: 
Vaša Slovensko, s.r.o., Ing. Igor Gnap - konateľ spoločnosti, Račianske mýto l /B, 820 15 Brati
slava, IČO: 35683813, e- mail: ltomsikova@vasa-slovensko.sk. 
počet bodov 76,67 
Na treťom mieste sa umiestnil uchádzač: 
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Ing. Štefan Petrík konateľ spoločnosti, Tomášikova 23/D, 
821 01 Bratislava, P.O. BOX 109, IČO: 31396674, Tel: 0232553598, e-mail: sekretariát(a),chd.sk; 
počet bodov 73,44 

http://slovensko.sk
mailto:ltomsikova@vasa-slovensko.sk


C) Identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov 
úspešnosti ponuky alebo ponúk: 
Úspešný uchádzač je DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Ing. Eva Šmehylová - konateľ spoločnos
ti, Kalov 356,010 01 Žilina, IČO: 36391000, stravnelistkv@.doxx.sk 
Ponuka úspešného uchádzača má Výška provízie v % (EURO s DPH) 0,90 % (0,03672 € s DPH) 
počet získaných bodov 100. 
Predložil najvýhodnejšiu ponuku, splnil podmienku účasti. Dosiahol najvyššie bodové ohodnote
nie. Komisia odporúča uzatvoriť zmluvu pb úspešnom spolupôsobení. 

Podpisy členov komisie: 

Predseda komisie: Ing. Marián Bielický ,vedúci ekonomického odq 

Člen komisie: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta Msú ..y^S 

Člen komisie: JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie j 

Člen komisie: Ing. Lenka Pánisová, vedúca org. a pers. oddelenj&ŕj 

Člen komisie: Eva Stanová, referent hospodárskej správy ] 


