
BiBingválne gymnázium Milana Hodžu 

Komenského 215/10, 038 52 Sučany, Slovenská republika 

Č. sp.: SP/2014 Sučany, dňa 13.10. 2014 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
zverejnená v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle 

http://gbas,edupage.org/text/?text=text/textl 2&subpage= 1 & 

1. Predmet zákazky: 

Stravné poukážky 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 
IČO: 00627844 
Komenského 215, 038 52 Sučany 
Slovensko 
Kontaktné miesto (miesta): 
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany 
Kontaktná osoba: 
Ing. Martina Lojdová, zástupkyňa riaditeľa pre technicko - ekonomické činnosti 
Mobil:+421 911348415 
Telefón: +421 434293474 
Fax: +421 434293086 
Email: gbas@gbas.sk 

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. 
d) zákona o verejnom obstarávaní. 

3. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je dodanie stravných poukážok pre zamestnancov v požadovanej 
nominálnej hodnote 3,20 € za obdobie 12 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy. 

Hlavný predmet 

Hlavný slovník: 30199770-8 

Miesto dodania: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany 

4. Predpokladaná cena predmetu zákazky: 
1 600,- EUR bez DPH 

5. Použitý postup verejného obstarávania: 

http://gbas,edupage.org/text/?text=text/textl
mailto:gbas@gbas.sk


§ 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - predpokladaná hodnota zákazky je 
vyššia než 1 000 eur v spojitosti s § 155m tohto zákona 

6. Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: 

v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle: 
http://gbas.edupage.org/text/7textKext/textl 2&subpage= 1 & 

7 . Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, ktorou sa rozumie cena 
ponuky, ktorá je určená v EUR s DPH ako najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet 
zákazky podľa prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritérií tejto výzvy, stanovená uchádzačom. 

Na predloženie ponuky boli vyzvaný záujemci: 
1. DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Kalov 356, 010 01 Žilina 
2.VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto l/B, P.O. Box 33, 820 15 Bratislava 215 
3.LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 
4.Edenred Slovakia, s.r.o., City Business Center I, Karadžičova 8 , P.O. Box 21, 820 15 
Bratislava 215 

V určenej lehote do 11. 10. 2014 do 10:00 hod. na predkladanie ponúk bola doručená len 
jedna ponuka uchádzača: 

1. VAŠA Slovensko, s.r.o., 831 02 Bratislava, Račianske mýto l/B 

Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania 

Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky nasledovným spôsobom: 

Maximálny počet 100 bodov získala ponuka uchádzača s najnižšou cenou. Ostatným 
ponúkam sa počet pridelených bodov stanovil úmerou podľa nasledovného vzorca: 

najnižšia cena uchádzača 
Počet bodov = x 100 

cena hodnoteného uchádzača 

(výsledok bol zaokrúhlený na dve desatinné miesta). 

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet 100 
bodov. Verejný obstarávateľ zostavil poradie ponúk na základe pridelených bodov 
zostupne. 

Verejný obstarávateľ nezašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne. 
Výsledok sa zverejní v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle: 
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Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk: 

P. č. 

1. 

Obchodné mená 
uch ádzačov/ ICO 

VAŠA Slovensko, s.r.o. 
35 683 813 

Sídla alebo miesta podnikania 
uchádzačov 

831 02 Bratislava, Račianske 
mýto l/B 

Návrhy na 
plnenie kritériá 
najnižšia cena 
v EUR s DPH 

1 628,80 

Pridelené 
body Ľ 
(vylúčenie) 

100,00 

Poradie 

I 

Úspešným, ako je zrejmé z vyššie uvedenej tabuľky sa stal uchádzač s por. č. 1. VAŠA 
Slovensko, s.r.o., 831 02 Bratislava, Račianske mýto l/B, ktorý predložil cenu ponuky 
1 628,80 EUR s DPH, pričom získal maximálny počet 100,0 bodov. 

Odôvodnenie výberu: 

Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny, ktorá bola jediným 
hodnotiacim kritériom. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného 
obstarávateľa. 

S úspešným uchádzačom bude uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania 
Zmluva o zabezpečení stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov 
objednávateľa podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník). 

Na uzavretie zmluvy bude úspešný uchádzač písomne vyzvaný. V prípade, ak uchádzač, 
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný 
obstarávateľ si vyhradil právo uzavrieť zmluvu s nasledujúcim uchádzačom 
v zostupnom poradí. 

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke verejného 
obstarávateľa. 

Vypracoval: Ing. Ivan Moravčík 
•i / 

// 

Zodpovedá: Ing. Martina Lojdová, zástupkyňa riaditeľa pre technicko 
činnosti ^ J^S) 

ekonomické 

Schválil: RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ školy 
ťfiU fr 1 
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