MESTSKÝ ÚRAD ŽILINA
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽILINA

V Žiline, dňa 14.9.2021

Zápisnica
z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z vyhodnotenia ponúk pred začatím
elektronickej aukcie zadávanej nadlimitnej zákazky podľa § 66 s použitím elektronickej
aukcie podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky:
„Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok“
názov predmetu zákazky
(v zmysle § 40 a §53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Verejný obstarávateľ:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Zadávaná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) bola
organizovaná postupom zadávania nadlimitnej zákazky v zmysle § 66 s použitím
elektronickej aukcie podľa § 54 zákona o VO.
Zadávaná zákazka bola vyhlásená verejným obstarávateľom Mesto Žilina (ďalej len „úrad“)
zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EU (číslo
oznámenia 2021/S 149-397469 dňa 4.8.2021 a vo Vestníku č. 1845/2021 dňa 5.8.2021 pod
číslom 40166 - MSS. V lehote na predkladanie ponúk (najneskôr do 06.09.2021 do 10:00 hod.
boli predložené 2 ponuky prostredníctvom certifikovaného elektronického systému eZákazky.
Termín otvárania ponúk:

06.09.2021, 10:30 hod.

Miesto otvárania ponúk:

Mestský úrad Žilina
Námestie obetí
komunizmu 1, 011 31 Žilina,
prostredníctvom certifikovaného elektronického systému
eZákazky.

Prítomní:

Otváranie ponúk sa uskutočnilo neverejne, prítomní na
otváraní ponúk členovia komisie Ing. Kadnárová, p.
Tureková, Mgr. Zahradníková

1. Zoznam členov komisie
V zmysle menovacích dekrétov primátora mesta Žilina zo dňa 26.08.2021 bola menovaná
komisia v zložení:
Ing. Eva Kadnárová
predsedníčka komisie
Eva Tureková
členka komisie

Mgr. Katarína Zahradníková

členka komisie

Zoznam uchádzačov (ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk):
Obchodné meno uchádzača :
Uchádzač č. 1
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.
Adresa alebo sídlo uchádzača: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36 391 000
Ponuka doručená prostredníctvom portálu eZákazky dňa 03.09.2021 o 11:15 hod., uzamknutá,
počet súborov 12.
Up Déjeuner, s. r. o.
Adresa alebo sídlo uchádzača: Tomášikova 1652923/D, 821 01 Bratislava – mestská časť
Ružinov
IČO: 53 528 654
Ponuka doručená prostredníctvom portálu eZákazky dňa 03.09.2021 o 18:20 hod., uzamknutá,
počet súborov 12 (príloha preberací protokol).
Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
podpísali čestné vyhlásenia členov komisie podľa §51 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Komisia začala svoju činnosť otvorením ponúk po uplynutí časového zámku dňa 06.09.2021
o 10:30 hod. Komisia konštatovala, že v lehote na predkladanie ponúk boli predložené 2
ponuky. Komisia otvárala doručené ponuky neverejne na mieste a v čase uvedenom
v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Komisia skontrolovala a skonštatovala
transparentný priebeh úkonu.
Z dôvodu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, komisia údaje z otvárania
ponúk v zmysle § 54 ods. 3 zákona o VO nezverejnila a zároveň uchádzačom nebola zaslaná
zápisnicu z otvárania ponúk.
Zoznam uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených verejným
obstarávateľom na hodnotenie ponúk (údaje zverejnené na otváraní ponúk):
Obchodné meno uchádzača :
Uchádzač č. 1
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.
Adresa alebo sídlo uchádzača: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36 391 000
Návrh na plnenie kritéria: celková cena za predmet zákazky 513 513,0000 EUR s DPH
Up Déjeuner, s. r. o.
Adresa alebo sídlo uchádzača: Tomášikova 1652923/D, 821 01 Bratislava – mestská časť
Ružinov
IČO: 53 528 654
Návrh na plnenie kritéria: celková cena za predmet zákazky 525 837,3120 EUR s DPH

2. Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
Komisia konštatovala, že uchádzači
obstarávateľom v súťažných podkladoch.

splnili

podmienky

účasti

určené

verejným

3. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia
Z predmetu obstarávania nebol vylúčený žiadny uchádzač.
4. Dôvody vylúčenia ponúk obsahujúcich neobvykle nízku cenu:
Z verejného obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka z dôvodu neobvykle nízkej ceny.
5. Poradie uchádzačov určené na základe vyhodnotenia kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH pred použitím elektronickej aukcie.
Obchodné meno:
1. DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.
2. Up Déjeuner, s. r. o.

cena za predmet zákazky s DPH:
513 513,0000 EUR
525 837,3120 EUR

Verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na účasť v elektronickej aukcii.
6. Elektronická aukcia
Dňa 8.9.2021 verejný obstarávateľ zaslal uchádzačom DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.
a Up Déjeuner, s. r. o. výzvu na účasť v elektronickej aukcii, ktorá sa uskutočnila dňa
14.09.2021. Elektronická aukcia bola zahájená 14.09.2021. o 09:00 hod. a ukončená dňa
14.09.2021 o 09:30 hod..
7. Dôvody vylúčenia ponúk obsahujúcich neobvykle nízku cenu:
Z verejného obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka z dôvodu neobvykle nízkej ceny.
8. Poradie uchádzačov určené na základe vyhodnotenia kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH po použití elektronickej aukcie.
Obchodné meno:
1. DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.
2. Up Déjeuner, s. r. o.

cena za predmet zákazky s DPH:
513 410,2974 EUR
522 316,0800 EUR

Ponuka uchádzača DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.
Uchádzač ponúkol: najnižšiu cenu
vzhľadom na skutočnosť, že najnižšia cena rozhodovala o úspešnosti ponuky,
predložená ponuka uchádzača DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. bola vyhodnotená
ako úspešná, cena 513 410,2974 EUR s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač ponúkol
najnižšiu cenu.
Verejný obstarávateľ doručí uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk v
zmysle § 55 zákona. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom
Verejný obstarávateľ zverejní výsledok verejnej súťaže.
9. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu
s výhradou
Zápisnicu podpísali všetci členovia komisie bez výhrad.

Ing. Eva Kadnárová
predsedníčka komisie

............................................
podpis

Eva Tureková
členka komisie

.............................................
podpis

Mgr. Katarína Zahradníková
členka komisie

............................................
podpis

