
Z á p i s n i c a
z otvárania časti ponúk označených ako „Kritéria" pri zadávaní nadlimitnej zákazky na 
predmet zákazky „Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre študentov 
a zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sú ubytovaní a pracujú v ŠD 
Ekonóm, Bratislava", konaného 02.12.2013 o 8.00 h.___________________________________

I.
Na otváranie a vyhodnocovanie ponúk predložených pri zadávaní nadlimitnej zákazky na 
predmet zákazky: „Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre študentov 
a zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sú ubytovaní a pracujú v ŠD 
Ekonóm, Bratislava" v súlade s § 40 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 07.11.2013 
menoval rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave v zložení:
Predseda komisie: Ing. Helena Kuchyňková 
Členovia Mgr. Dagmar Schmidtová

Ing. Monika Rákosová 
Mária Hiebschová

Komisia pracovala za účasti svojich členov a postupovala v súlade s ustanovením § 41 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") a podľa pravidiel 
a podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

II.
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „oznámenie") -  zadávanie 
nadlimitnej zákazky bolo publikované v

Európskom vestníku 2013/S 192 -  331330 z 3.10.2013 a
eVestníku verejného obstarávania číslo 192/2013 - z 02.10.2013 pod číslom 16101 -  
MSS.

Žiadosť o účasť vo verejnej súťaži na základe uvedeného oznámenia na predkladanie ponúk 
predložili šiesti záujemcovia a týmto záujemcom boli poskytnuté súťažné podklady.
Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 22.11.2013 do 9.00 h.
Lehota otvárania ponúk časti „Ostatné" bola stanovená na 22.11.2013 o 10.00 h.
Ponuku do predmetnej nadlimitnej zákazky v určenej lehote na predkladanie ponúk podľa 
zverejneného oznámenia na predkladanie ponúk a súťažných podkladov na Ekonomickú 
univerzitu v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava predložil jeden uchádzač. 
Obal s doručenou ponukou bol označený poradovým číslom, dátumom, hodinou doručenia a 
evidenčným číslom, pod ktorým bola ponuka na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
zaevidovaná.

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



Otváranie časti ponúk -  „Kritéria"
Otváranie časti ponúk označených ako „Kritéria“ vykonala komisia len vo vzťahu k ponuke, 
ktorá nebola vylúčená, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačovi, ktorého ponuka 
nebola vylúčená.

Otváranie časti ponúk, označených ako „Kritéria" vykonala komisia dňa 02.12.2013, v čase 
o 8.00 hod, na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 
Bratislava, v miestnosti D l.25.

Komisia, najskôr overila neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá". Komisia 
konštatovala, že uchádzač má uvedenú časť ponuky predloženú v uzatvorenom 
nepoškodenom obale.
Komisia následne zverejnila obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
a jeho návrh na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť 
číslom.

Kritériom na hodnotenie ponúk, stanovené verejným obstarávateľom je „Cena za 1 obed, t.j. 
menu v EUR vrátane DPH

Komisia otvorenú časť ponuky označenú ako „Kritéria" označila rovnakým poradovým 
číslom ako časť ponuky označenú ako „Ostatné", predloženú tým istým uchádzačom.

Podľa §43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní otváranie tejto časti ponúk je verejné.

Prehľad ponúk a návrhov uchádzačov na plnenie kritéria
č. 1 Františka Nigrovičová - FANY, Borovicová 14, 821 07 Bratislava, IČO: 40016731.

Ponuka bola zaevidovaná pod číslom ON/0/08.11.2013/567.
Návrh na plnenie kritéria je prílohou č .l tejto zápisnice.

Bratislava 02.12.2013 

Ing. Helena Kuchyňková

Mgr. Dagmar Schmidtová 

Ing. Monika Rákošová

Mária Hiebschová



Návrh na plnenie kritériá ■ vzor

Údaje: Obchodné meno uchádzača Františka Nigrovičová - FANY
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Borovicová 14, 821 07 Bratislava

Kritérium -  najnižšia cena
Cena za 1 obed, t.j. menu v EUR vrátane DPH 3,16

V Bratislave d ň a ...... ÍL?....,U 2013 Františka Nigrovičová


