Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti
Predmet zákazky:

Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích
kariet
Druh postupu:
verejná súťaž
Označenie vo V EU:
2020/S 147-361456 zo dňa 31.07.2020
Označenie vo VVO:
163/2020 pod číslom 29400-MSS zo dňa 3. 8. 2020
(ďalej len „verejné obstarávanie“)
Prítomní členovia komisie:

podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)

a) Zoznam členov komisie
P. č.:
1.
2.
3.
4.

Titul, meno a priezvisko člena komisie
Ing. Milena Peeva
Iveta Turanská
Vladimír Šulko
Mgr. Veronika Dobiášová

Právo vyhodnocovať ponuky
áno
áno
áno
nie

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku:
P. č.:

1.

2.

3.

4.

Obchodné meno/názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
IČO
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
IČO: 52 005 551
Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31 396 674
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47 079 690
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36 391 000

c) Zoznam vybratých záujemcov a dôvody ich vybratia
Neaplikuje sa.
d) Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie s uvedením
dôvodu
Neaplikuje sa.
e) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia
Neaplikuje sa.
f) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Neaplikuje sa.
g) Hodnotenie ponúk a informácia o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
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Komisia na vyhodnotenie ponúk a podmienok účasti (ďalej len "komisia") zložená z členov uvedených vyššie
vyhodnotila ponuky v zmysle časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia súťažných
podkladov dňa 03.09.2020 a na základe celkovej maximálnej konečnej ceny za celý predmet zákazky v EUR
určila nasledovné poradie uchádzačov:
P. č.:

Obchodné meno/názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
IČO

Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
IČO: 52 005 551
Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31 396 674
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47 079 690
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36 391 000

1.

2.

3.

4.

Návrh na plnenie
kritéria

Poradie

1 454 689,60

3.

1 461 241,60

4.

1 416 396,80

1.

1 426 588,80

2.

V zmysle § 66 ods. 7 ZVO a v súlade so súťažnými podkladmi komisia pristúpila po vyhodnotení ponúk na
základe stanoveného kritéria dňa 03.09.2020 k vyhodnocovaniu ponuky a podmienok účasti uchádzača č. 3,
ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste v poradí.
Komisia hodnotila všetky náležitosti ponuky a splnenie požiadaviek na predmet zákazky uchádzača č. 3. V
Návrhu na plnenie predmetu zákazky uchádzač č. 3 uviedol:
- parametre ponúkanej elektronickej stravovacej karty Callio,
- popis jej ochranných prvkov na zabezpečenie ochrany proti zneužitiu a falšovaniu,
- návrh vizuálu Callio karty,
ktoré sú v súlade s požiadavkami uvedenými v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a
zoznam všetkých akceptačných miest (9 034), v ktorých je Callio karta akceptovaná a ktoré spĺňajú
požiadavky uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Na základe všetkých predložených dokumentov a dokladov uchádzača č. 3 komisia akceptovala ponuku
uchádzača č. 3 a konštatovala, že vzhľadom na skutočnosť, že uchádzač č. 3 je zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, spĺňa podmienky týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 a podmienky účasti
týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO neboli v zmysle oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania a súťažných podkladov v tomto verejnom obstarávaní stanovené.
h) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti
Komisia vyhodnotila ponuky a podmienky účasti v súlade so ZVO a s pravidlami stanovenými v súťažných
podkladoch a stanovila nasledovný výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov vo vyššie uvedenom
verejnom obstarávaní:
P. č.:

1.

Obchodné meno/názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača

Návrh na plnenie kritéria
Návrh na
Názov kritéria
plnenie kritéria

Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
IČO: 52 005 551

Celková
maximálna
konečná cena
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1 454 689,60

Poradie*

Identifikácia
uchádzača

3.

Neúspešný
uchádzač
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Up Slovensko, s. r. o.
za celý
Neúspešný
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
predmet
1 461 241,60
4.
uchádzač
IČO: 31 396 674
zákazky v EUR
GGFS s.r.o.
Úspešný
3.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
1 416 396,80
1.
uchádzač
IČO: 47 079 690
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Neúspešný
4.
Kálov 356, 010 01 Žilina
1 426 588,80
2.
uchádzač
IČO: 36 391 000
*Poradie uchádzačov je stanovené len na základe vyhodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie
ponúk, nakoľko verejný obstarávateľ vyhodnocoval podmienky účasti a ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky v súlade so súťažnými podkladmi a ZVO len u uchádzača, ktorý sa umiestnil
na prvom mieste v poradí
2.

Vzhľadom na skutočnosť, že uchádzač č. 3 umiestnený na prvom mieste v poradí splnil všetky podmienky
účasti a jeho predložená ponuka splnila všetky požiadavky stanovené verejným obstarávateľom na predmet
zákazky, bol označený za úspešného uchádzača.
i)

Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou

Neaplikuje sa.
V súlade s informáciami uvedenými v tejto zápisnici odporúča komisia verejnému obstarávateľovi prijať
ponuku úspešného uchádzača.
Podpisy členov komisie:
P. č.:

Meno a priezvisko člena komisie

1.

Ing. Milena Peeva

2.

Iveta Turanská

3.

Vladimír Šulko

4.

Mgr. Veronika Dobiášová

Podpis

V Bratislave, 03.09.2020

Prílohy:
Príloha č. 1 - Prezenčná listina členov komisie prítomných na vyhodnotení ponúk a podmienok účasti
Príloha č. 2 – Hodnotiace hárky

Poznámka:
Celý proces verejného obstarávania je zdokumentovaný prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
Josephine.
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