
      
 

Zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky  „Zabezpečenie poskytovania 

stravovania pre zamestnancov Výskumného ústavu geodézie a kartografie 

v Bratislave formou stravovacích poukážok“  

 

Zákazka z hľadiska limitu: podlimitná 

Oznámenie zverejnené vo Vestníku VO č.220/2013 z 9.11.2013, reg.č. 18364-WYS.  

Oznámenie o oprave zverejnené vo Vestníku VO č. 221/2013 z 12.11.2013, reg.č. 18445-IOX. 

I. 
Na otváranie a vyhodnocovanie ponúk predložených pri zadávaní podlimitnej zákazky na 
predmet zákazky: „Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Výskumného ústavu 
geodézie a kartografie v Bratislave formou stravovacích poukážok" v súlade s § 40 zákona číslo 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), dňa 26.11.2013 menoval riaditeľ VÚGK odbornú komisiu v 
zložení:  
 
predseda: Ing. Alexandra Trnovská 
člen: Mgr. Zdenko Jakubáč 
člen: Bc. Martin Kardoš 
 

Menovanie komisie je uložené v dokumentácií o verejnom obstarávaní. Komisia postupovala v súlade s 

§41 Zákona a podľa pravidiel a podmienok uvedených v súťažných podkladoch. 

 

Vyhodnotenie ponúk – časť „Ostatné“ 

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 28.11.2013 o 14.00 hodine. O súťažné podklady požiadali 

dvaja uchádzači; počet uchádzačov, ktorí si stiahli súťažné podklady z www.vugk.sk nie je známy.  

V určenej lehote predložili ponuku DVAJA uchádzači: 

1. Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava 

2. Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 

Dňa 29.11.2013 v čase 8:30 bol poverený pracovník VÚGK na pošte, aby preveril či v PO boxe nie je ďalšia 

ponuka; v PO boxe nebola v tomto čase žiadna zásielka týkajúca sa vereného obstarávania, ani 

oznámenie o doporučenej pošte. 

Členovia komisie sa zišli 29.11.2013 o 9:00 hod v zasadačke VÚGK - miestnosť č.333. Po podpise 

prezenčnej listiny a po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným vyhlásením, že 
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nenastali skutočnosti podľa §40 Zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie. Čestné vyhlásenie je 

uložené v dokumentácií o verejnom obstarávaní. 

Komisia overila neporušenosť obalov ponúk, skontrolovala  správnosť označenia poradovým číslom. Po 

otvorení každú časť ponuky komisia označila rovnakým poradovým číslom ako obal ponuky. Následne 

komisia otvorila časť ponuky označenú ako „Ostatné“.  

Komisia prekontrolovala predložené doklady uchádzačov v súlade so zverejneným oznámením 

a súťažnými podkladmi s nasledovným výsledkom: 

a) Zoznam vylúčených uchádzačov: ani jeden uchádzač nebol vylúčený 

b) Zoznam a poradie nevylúčených uchádzačov:  

1. Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava 

2. Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava 

Komisia konštatovala, že všetci uchádzači splnili stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

pre predmetnú zákazku. 

Vyhodnotenie ponúk – časť „Kritériá“ 

Časti ponúk „Kritériá“ komisia vyhodnotila dňa 16.12.2013 o 9:00 (viď príloha č.3 – prezenčná listina) za 

účasti krajskej manažérky spoločnosti LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o, ktorá sa preukázala preukazom 

totožnosti a splnomocnením. Komisia skontrolovala neporušenosť obálok a skonštatovala, že všetky 

obálky s ponukami boli neporušené. 

Komisia skonštatovala, že ponuky – časť „Kritériá“ obsahujú všetky požadované doklady a 

dokumenty podľa súťažných podkladov. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t.j. cena 1 ks stravovacej poukážky vrátane 

sprostredkovateľského poplatku, DPH a nákladov na dopravu. Po vyhodnotení ponuky podľa časti 

„Kritériá“ bolo stanovené nasledovné poradie: 

1. Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava – cena  EUR 3,36534/1ks 

2. Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15  Bratislava – cena EUR 3,3911/1 ks 

 
 
Identifikácia úspešného uchádzača: 

Č. 1 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava 

Cena 1 ks stravovacej poukážky vrátane sprostredkovateľského poplatku v EUR: 

3,36534/1ks 
 
 
 



      
 

 
Záver 

Komisia odporúča verejnému obstarávateľovi uzavrieť zmluvu s víťazným uchádzačom: Le Cheque 

Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava. 

 

Zápisnicu spracoval: Martin Kardoš, dňa 18.12.2013 

 

 


