
Správa o zákazke 
podľa  § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

a.1)  Identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa 
Úradný názov:  Mesto Prievidza  v zastúpení: Mesto Prievidza zastúpené Mestský úrad 
Prievidza, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 

IČO:  318442 

Poštová adresa: Námestie slobody č.14 

Mesto/obec:  Prievidza,  Slovenská republika PSČ:  971 01 
Kontaktné miesto (miesta): Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza Telefón:  046/5179604   

Fax:     

Kontaktná osoba:  Ing. Mária Peszekiová  

E-mail:    maria.peszekiova@prievidza.sk;  

Internetová adresa: : www.prievidza.sk;  
 
a.2) Predmet a hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému 
Názov zákazky:  

„Stravné poukážky na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mestského úradu, 
Mestskej polície a opatrovateľskej služby“ 

  X      Zákazka 
 

        Vypracovanie rámcovej  
        dohody 

       Vytvorenie dynamického  
      nákupného systému (DNS) 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný) 
Hlavný predmet  55.30.00.00-3  
                                              55.50.00.00.-5  

          tovary    

 

          stavebné práce  

 

 X         služby 

Predpokladaná celková hodnota zákazky, nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody,  alebo celkové množstvo a roz-
sah v rámci DNS, alebo vrátane všetkých častí a opcií, ak je uplatniteľné (uveďte len číslo) 

Predpokladaná hodnota:  370 000   € bez DPH          

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov spoločenstva áno  nie   X 
Ak áno,  odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):      
 
 
b) Použitý postup zadávania zákazky 
 X     Verejná súťaž   

 
c) Uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania 
 

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE (Official Journal of the European Union) 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania     X      
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 198-342362   z  10.10.2013 
VVO: 16515-MSS číslo VVO 198/2013 z 10.10.2013 

VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (VVO)  
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania     áno X     Číslo oznámenia vo VVO: 16515-MSS .......... číslo 
VVO  198/2013 z 10.10.2013 z    
 
d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu 
neboli použité          



 
e)  Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:  neboli vylúčení 
 
f)  Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: neboli vylúčení   
     
g)   Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý 
úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy    
Rozdelenie na časti: áno            nie    X           
 
Úradný názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., ,   IČO: 36391000    
Poštová adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina 
Mesto/obec: Žilina     PSČ: 010 01  
Kontaktná osoba: Ing. Eva Šmehylová – konateľ spoločnosti,     
E-mail: stravnelistky@doxx.sk   
 

Telefón:   032 6526158 
0911069995 
Fax:   

Odôvodnenie výberu jeho ponuky (uveďte paragraf a stručné odôvodnenie)  
Predložil najvýhodnejšiu ponuku, splnil podmienku účasti. Dosiahol najvyššie bodové ohodnotenie. 
Dátum uzatvorenia zmluvy:  číslo 837/2013/OZ/2.2.5 zo dňa 31.12.2013 
 
Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý má úspešný uchádzač v úmysle zadať tretím osobám, ak je 
známy (uveďte len číslo, ak je predpoklad subdodávok v rámci zmluvy):  nie je použité 
Hodnota:  bez DPH   

zmluva 355.377,4683 € 

Podiel:  0  (%)   Nie je známe:   X     

 
V zmysle výpočtov na určenie poradia sa uchádzači dosiahli nasledovný počet bodov a umiestnili 
v nasledovnom poradí: 
1. na prvom mieste sa umiestnil uchádzač:  
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Ing. Eva Šmehylová – konateľ spoločnosti, Kálov 356, 010 01 Žilina,  IČO: 
36391000, stravnelistky@doxx.sk  
počet bodov 100 
 
2. na druhom mieste sa umiestnil uchádzač:  
Vaša Slovensko, s.r.o., Ing. Igor Gnap – konateľ spoločnosti,  Račianske mýto 1/B, 820 15 Bratislava, IČO: 
35683813, e- mail: ltomsikova@vasa-slovensko.sk,  
počet bodov 76,67 
 
3. 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@chd.sk; 
počet bodov 73,44 
 
PRIEVIDZA  10.1.2014 
 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
       primátorka mesta 


