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Záznam 
zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDVO 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) ZVO 
 
Názov:  Gymnázium Milana Rúfusa 
Sídlo:  Ul. J. Kollára 2, 967 01 Žiar nad Hronom 
IČO:  00160881 
Zastúpený: Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 
 
2. Názov predmetu zákazky. 
Mrazené výrobky  
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky. 
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 18 510,00 EUR bez DPH. 

 
4. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk 
Výzva bola zaslaná 4 potenciálnym dodávateľom prostredníctvom e-mailu dňa 23.08.2018. Zároveň 
bola výzva zverejnená na webovom sídle obstarávateľa v sekcii Verejné obstarávania/Informácie 
o VO/Aktuálne výzvy.  
Telefonicky a zároveň e-mailom si podklady k VO na základe zverejnenia vyžiadal dňa 25.10.2018 aj 
ďalší záujemca (Bidfood Slovakia s.r.o.), ktorému boli dokumenty k VO zaslané e-mailom dňa 
25.10.2018. 

 
5. Lehota na predkladanie ponúk. 
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 29. 10. 2018 o 10.00 hod. 
 
6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk. 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH na kompletný predmet 
zákazky. 

 
7. Zoznam oslovených dodávateľov. 
V rámci prieskumu trhu boli oslovení nasledovní potenciálni dodávatelia a bola im zaslaná výzva na 
predloženie ponuky prostredníctvom e-mailu: 

1. INMEDIA, spol. s r. o. (IČO: 36019208), petrekova@inmedia.sk (23.10.2018 o 6:58) 
2. HYZA, a. s., (IČO: 31562540), oz.zarnovica@hyza.sk (23.10.2018 o 6:59) 
3. CHRIEN, spol. s r. o., (IČO: 36008338), mraziarne@chrien.sk (23.10.2018 o 7:00) 
4. GLOBUS, spol. s r. o. (IČO: 31571697), globus@globuszv.sk (23.10.2018 o 7:01) 

Na základe žiadosti boli dokumenty zaslané aj: 
5. Bidfood Slovakia, s.r.o. (IČO: 34152199), vo@bidfood.sk (25.10.2018 o 13:17) 

 
8. Zoznam uchádzačov. 
V stanovenom termíne ponuku predložili traja uchádzači v nasledovnom poradí podľa termínu 
doručenia ponuky: 

1. CHRIEN, spol. s r.o., (IČO: 36008338), ponuka doručená osobne dňa 26.10.2018 
2. INMEDIA, spol. s r. o. (IČO: 36019208), ponuka doručená osobne dňa 26.10.2018 
3. Bidfood Slovakia, s.r.o. (IČO: 34152199), ponuka doručená poštou dňa 29.10.2018 

 
Oslovený dodávateľ – GLOBUS, spol. s r. o. ponuku nepredložil, nakoľko nevie ponúknuť kompletne 
žiadaný tovar. Oslovený možný dodávateľ HYZA, a. s. ponuku v stanovenom termíne nepredložil. 

 
9. Dátum otvárania a vyhodnocovania ponúk. 
Vyhodnotenie prieskumu trhu prebehlo dňa 29. 08. 2018 o 13:00 hod. 
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10. Zápis z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. 
Podmienky účasti splnili všetci uchádzači. S dodacími podmienkami stanovenými vo výzve súhlasili 
CHRIEN, spol. s. r.o. a INMEDIA, spol. s r. o. Predkladateľ ponuky Bidfood Slovakia, s.r.o. nesúhlasil 
úplne s dodacími podmienkami – navrhli úpravu termínu, zmenu zmluvnej pokuty. Úprava dodacích 
podmienok je pre obstarávateľa neprijateľná, čo bolo predkladateľovi ponuky oznámené aj na základe 
vysvetľovania podmienok k VO pred zaslaním ponuky. 

 
11. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska plnenia kritéria a poradie uchádzačov. 

 
V súlade s kritériom na vyhodnotenie ponúk je poradie uchádzačov nasledovné: 

1. CHRIEN, spol. s r. o.  17 424,88 EUR bez DPH 20 909,86 EUR s DPH 
2. INMEDIA, spol. s r. o.  18 442,89 EUR bez DPH 22 131,47 EUR s DPH  
3. Bidfood Slovakia s. r. o.  18 607,25 EUR bez DPH 22 328,69 EUR s DPH  

(u 3. ponuky bola prekročená predpokladaná hodnota zákazky) 
 
Víťaznú ponuku predložil uchádzač:  
CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO: 36008338. 
 
Kritériom na výber víťaznej ponuky bola najnižšia celková cena. 
  
12. Ďalšie (doplňujúce) informácie. 
Uchádzači, ktorí predložili ponuky, budú o výsledku prieskumu trhu oboznámení e-mailom                          
dňa 31. 10. 2018. 
 
 
Žiar nad Hronom 29. októbra 2018 
 
 
 
Prieskum trhu uskutočnili a vyhodnotili: 
 
 Mgr. Mária Wagnerová  pracovník pre VO  ................................. 
 
 Mária Pavlová   vedúca školskej jedálne  ................................. 
 
 
 
 
Schválil štatutárny zástupca: 
 
     
 
 
 
 
 

Ing. Dana Paálová 
riaditeľka školy 


