
 

SPRÁVA podľa § 21 

 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM 

zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur  
v roku 2014-2017 

 
Verejný obstarávateľ 

 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  

klasický sektor (podľa § 6 zákona) 

Predmet zákazky: Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok  
 

 

Použitý  postup verejného obstarávania: 

Podlimitná   zákazka  realizovaná výzvou na predkladanie ponúk podľa § 100  zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov nad  40 tis. eur bez DPH 
a.1)  Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 

 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

 
1 Židovská 1 

 
815 15 Bratislava 

2 Štatutárny orgán Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ 
 

3 Telefón: 
+421 (2) 59103100 

Fax: 
  
 

4 IČO: 
30 794 544  

DIČ: 
2021795358 
 

5 Zodpovedná osoba za technickú 
špecifikáciu predmetu zákazky 

Ing.    Iveta  Lichtneckerová 

6 Tel.: 
+421 (2) 59 103 176 
 

7 Elektronická pošta (email): 
ovs@bkis.sk ,  
i.lichtneckerova@bkis.sk. 

Internetová adresa (URL): 
www.bkis.sk 
 

 
a.2) Predmet zákazky:              služby  
 
a.2.1  Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 
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 Rozsah predmetu zákazky 
 

    Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 
3.00 eur   pre cca 60 zamestnancov v rozsahu cca 12 600 ks stravovacích poukážok 
ročne  v predpokladanej hodnote 37 800,00 eur/ročne;  v predpokladanej hodnote 151 
200  eur   za 4 roky počas platnosti komisionárskej zmluvy.   

    V prípade, že príde k zníženiu, resp. k zvýšeniu počtu zamestnancov komitenta alebo 
k zvýšeniu hodnoty stravovacej poukážky počas platnosti zmluvy, komitent  zohľadní 
túto skutočnosť v odoberaní stravovacích poukážok, resp. zvýšeniu alebo zníženiu  
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky tak, aby nedošlo k prekročeniu finančného 
limitu pre podlimitnú zákazku a to  190 tis. eur.  

a.2.2.Príloha 3  zák. č. 25/2006 Z. z. – neprioritné služby,  

          Kategória  služby: 17  
           CPV:  

55300000-3Reštauračné služby a podávanie jedál 
55330000-2 Bufetové služby 

 
a.2.3. Predpokladaná hodnota zákazky je do 190 000,00  bez DPH.  
       

     DPH 20% zo sprostredkovateľskej odmeny 
 
    a.2.4.  Uzavretie komisionárskej  zmluvy  podľa § 577  a  nasl.   Obchodného zákonníka   a 
§ 3 zák. č. 25/2006 Z.z.  
 
Zmluva bola uzavretá  26.11.2013 
  Podiel subdodávok:  
 bez subdodávok 100% plnenie vlastnými kapacitami – uvedené zo strany úspešného 
uchádzača 
 
    a.2.5 Zákazka sa týka projektu alebo programu financovaného z fondov spoločenstva: Nie       
 

ĎALŠIE  UPRESŇUJÚCE  ÚDAJE  VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA K ČASTI  a)  - 

b) UVEREJNENIE OZNÁMENÍ 

b.1) Evidenčné číslo: 

b.2) Úradný vestník:   vzhľadom na druh zákazky sa nezverejňuje. 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania      
 

 

Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ:  ......./S ................ ..................   z ........................ 
 
b.2.3 
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Oznámenie o výsledku:                                        
Oznámenie o výsledku poslané do  
Vestníka EÚ ..................,  evidované  
pod referenčným číslom: 
 ....................................... 
 

       
    

Číslo oznámenia: 
 

b.3) Vestník verejného obstarávania 
b.3.2) 

Výzva na predkladanie ponúk       
 

 

Číslo oznámenia vo VVO:  15810- WYS   číslo  VVO    186 z 24.09.2013 

 
b.3.3) 

Oznámenie o  výsledku                                            
Informácia o uzavretí zmluvy poslaná do 
VVO dňa 26.11.2013 

       

 
    

Číslo oznámenia: vzhľadom na druh zákazky sa nezverejňuje. 
 

 
c) IDENTIFIKÁCIA VYBRATÝCH ZÁUJEMCOV A ODÔVODNENIE ICH VÝBERU 

IŠLO O VEREJNÚ SÚŤAŽ, KDE NEPRIPADÁ DO ÚVAHY VÝBER ZÁUJEMCOV 
 
c.2) Odôvodnenie výberu (uveďte stručné odôvodnenie)  - 

 
d) IDENTIFIKÁCIA VYLÚČENÝCH UCHÁDZAČOV ALEBO ZÁUJEMCOV  
A ODÔVODNENIE ICH VYLÚČENIA 

Žiadny z uchádzačov nebol vylúčený zo  súťaže. 

e) ODÔVODNENIE VYLÚČENIA PONÚK S NEOBVYKLE NÍZKOU CENOU   

Žiadny z uchádzačov nebol vylúčený pre mimoriadne nízku ponuku z  súťaže. 

 

f.1) Identifikácia úspešného uchádzača  

Úspešný uchádzač 
Obchodné meno LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  

 
Sídlo Tomášikova 23/D ,     821 01 Bratislava   
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Oprávnený 
zástupca 

Ing. Štefan Petrík 
 

Predmet 
podnikania 

sprostredkovanie stravovania formou stravných lístkov v sieti 
zmluvných stravovacích zariadení 

IČO 31 396 674  
 

Tel.  02 / 32 55 35 64 
Mobil : 0903 432 026 
 

Č. faxu  - 
 

E-mail pravnik@chd.sk 
 

 
Identifikácia neúspešných uchádzačov 

 

Uchádzači 

Obchodné meno 

Edenred 

 Slovakia , s. r.o.,  
 

VAŠA Slovensko, s. r. 
o. 

 

DOXX – Stravné 
lístky, spol. s r.o.
   

Sídlo 

 

Karadžičova 8, 
P.O.Box 21, 820 15 
Bratislava 

 

Račianske mýto 1/B, 
P.O. Box 33 

820 15 Bratislava 215 

 

Kálov 356, 010 01  
Žilina 
 

Oprávnený zástupca Eric de Ladoucette 
konateľ 

Ing. Igor Gnap, 
konateľ 

Ing. Eva Šmehylová 

 
 

IČO 
 

31328695 
 

35683813 
 

36391000  
 

Tel. Tel.:  + 421 2 50 70 
72 31 
Mob: + 421 911 837 
515 
 

 +421 905 227 684 

0800 182 721 (0800 
1VASA1)  +421 
2 555 642 64 

048/4146740 
0903417449 
  
  

Fax Fax:  + 421 2 50 70 
72 21  
 

+421 2 555 633 21 

 

048/4146741  

f.2 Odôvodnenie výberu úspešnej  ponuky 
Do súťaže predložili ponuku štyria uchádzači. Všetci uchádzači   splnili podmienky účasti  
a splnili požiadavky na predmet zákazky  ako aj požiadavky na spracovanie ceny. Do 
vyhodnotenia ponúk   sa preto  dostali  všetky štyri  ponuky uchádzačov,  ktoré splnili  
podmienky účasti v predmetnej  súťaži ako aj  požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky 
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požadované vo výzve na predkladanie ponúk    a v súťažných podkladoch. Jediným kritériom 
na vyhodnotenie ponúk bola cena, resp. odmena z nominálnej hodnoty odobratých 
stravovacích poukážok v eur  vrátane DPH. Kritérium bolo uvedené vo výzve na predloženie 
ponuky a v súťažných podkladoch bol uvedených spôsob hodnotenia ponúk. 

Komisia konštatovala po komplexnom vyhodnotení všetkých ponúk, že ponuka uchádzača  
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. , Tomášikova 23/D , 821 01 Bratislava  sa  stala 
najúspešnejšou ponukou  v predmetnej súťaži.  
Poradie úspešnosti  jednotlivých ponúk: 
 
Edenred Slovakia , s. r.o., City Business Center 1, Karadžičova 
8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava 

1,7 4 

VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 
820 15 Bratislava 215 

0,90 3 

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01  Žilina 0,85 2 

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. , Tomášikova 23/D ,  821 01 
Bratislava   

   0,80 

 

1 

 
 
f.3 Hodnota zákazky je <  ako 190.000 eur bez DPH.  

    
Zmluva na služby  uzavretá 26.11.2013 
 
Zverejnenie zmluvy podľa osobitného predpisu  na webw 26.11.2013 
 
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania  poslané do  VVO   26.11.2013 
 
Odoslanie dokumentov zo súťaže do Cetrálneho registra dokumentov z verejného 
obstarávania   26.11.2013 ponuky neskôr 
 
Verejný obstarávateľ je povinný dokumentáciu uchovať päť rokov od uplynutia lehoty 
viazanosti. 
 
Lehota viazanosti je do 31.12.2013. 
 
 


