
 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. 

b.) zákona o verejnom obstarávaní/ verejný 

obstarávateľ 

Mesto Krompachy, Námestie Slobody 1, 053 42 

Krompachy 

Názov predmetu zákazky Zabezpečenie obedových balíčkov 

Postup verejného obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 a násl. 

zákona o verejnom obstarávaní 

 

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK 
__________________________________________________________________________________ 

podľa § 53 zákona  č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
 

Dátum a čas zasadnutia: 21.8.2020, 10:00 hod 

Miesto zasadnutia pracovnej skupiny: Zasadačka MsÚ Krompachy, Námestie slobody 1, 
Krompachy 

 
 

Vylúčenie konfliktu záujmu 

Verejný obstarávateľ vylúčil konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní v rámci 

zadávania predmetnej zákazky. 

Obchodné mená a sídla alebo miesta podnikania všetkých oslovených uchádzačov 
Výzva bola zverejnená na webovom sídle mesta www.krompachy.sk 
 

Názov 
(obchodné meno) 

uchádzača 

Sídlo 
(miesto podnikania) uchádzača 

KANDRIK s.r.o. Námestie slobody 28, 053 42 Krompachy 

Hotel Plejsy Cintorínska 3, 053 42 Krompachy 

Reštaurácia Galéria Nám. slobody 28, Krompachy 

Reštaurácia Piller Kaštieľ Zemanská 1, Krompachy 

Reštaurácia Melódia Nám. slobody 2, Krompachy 

Catering All Inclusive Stará cesta, 053 42 Krompachy 

 

Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku  

Názov 
(obchodné meno) 

uchádzača 

Sídlo 
(miesto podnikania) uchádzača 

KANDRIK s.r.o. Námestie slobody 28, 053 42 Krompachy 

FOOD Service s.r.o Kvetná 12, 080 01 Prešov 

 

 



Označenie 

ponuky: 

Obchodné meno, sídlo, alebo miesto 

podnikania 
Dátum predloženia ponuky 

1. 
FOOD Service s.r.o , 

Kvetná 12 28, 080 01 Prešov 

 

19.08.2020 

 

2. KANDRIK, s.r.o., Námestie slobody 28, 053 42 

Krompachy 

20.08.2020 
08:00 hod.  

 

 

 
Postup pri vyhodnotení ponúk 

V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie 
splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky 
sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. 

 
Vyhodnotenie ponúk spočívalo vo : 
1. vyhodnotení ponúk na základe kritéria na ich vyhodnotenie  
2. vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného predbežne na 1. mieste z hľadiska splnenia 

podmienok účasti podľa § 114 ods. 5  zákona o verejnom obstarávaní  
3. vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného predbežne na 1. mieste z hľadiska splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa § 114 ods. 6  zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 
1. Vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na ich vyhodnotenie:  
Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk  

Označenie 

ponuky: 

Obchodné meno, sídlo, alebo miesto 

podnikania 

Návrh na plnenie 

kritéria - 

Režijné náklady na 

100ks baláčkov v Eur 

vrátane DPH 

Poradie  

uchádzačov 

1. 
FOOD Service s.r.o , 

Kvetná 12 28, 080 01 Prešov 

32.960€ 2. 

2. 
KANDRIK, s.r.o., Námestie slobody 28, 053 42 

Krompachy 

2,98 € 1. 

 

Identifikácia uchádzača umiestneného na 1. mieste 

KANDRIK, s.r.o., Námestie slobody 28, 053 42 Krompachy  
Uchádzač ponúkol najnižšie režijné náklady na 100 ks balíčkov v Eur s DPH za zabezpečenie obedových 
balíčkov. 
 

2. vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného predbežne na 1. mieste z hľadiska splnenia 
podmienok účasti podľa § 114 ods. 5  zákona o verejnom obstarávaní  
 
Uchádzač umiestnený predbežne na 1. mieste : 



Preukázal podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.  e) zákona 
o verejnom obstarávaní, t. j.  je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu.  Uchádzač doložil dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – výpis 
z obchodného registra. Pracovná skupina si overila na portáli www.orsr.sk požadovaný doklad. 

 
Preukázal splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.  f) 
zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu doloženým čestným vyhlásením z dňa 13.08.2020.  
 
 

Uchádzač umiestnený predbežne na 1. mieste splnil podmienky účasti. 
 
3. vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného predbežne na 1. mieste z hľadiska splnenia 
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa § 114 ods. 6  zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 
Vyhodnotenie ponuky Uchádzača umiestneného predbežne na 1. mieste z hľadiska splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa § 114 ods. 6  zákona o verejnom 

obstarávaní: Uchádzač umiestnený predbežne na 1. mieste preukázal splnenie požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky: 

- predložil podpísaný Návrh Zmluvy o dodávke obedových balíčkov 

- návrh na plnenie kritéria, z dňa 13.8.2020 

-  10- dňový vzorový jedálny lístok, v požadovanom rozsahu 

Uchádzač umiestnený predbežne na 1. mieste preukázal v plnom rozsahu splnenie požiadaviek 

verejného obstarávateľa. 

Identifikácia úspešného uchádzača   

KANDRIK, s.r.o., Námestie slobody 28, 053 42 Krompachy  
 

Zápisnicu spísala: Ing. Eva Stehlíková 

V Krompachoch, dňa   21.8.2020 

Príloha: 
1. Ponuka MAREK KANDRIK 
2. Výpis z OR – Kandrik, s.r.o. 

http://www.orsr.sk/

