
ZÁPISNICA  Z  O[TVÁIUNIA  PONÚI(

1.  IDENTIFIKÁCIA\/EREJNÉHO OBST        VATEĽA

Názov:                                                         Základná škola  pavla  Mancelyho

#" orstn :         #±i, ##f#ľ-
Profil :                                                        httDs://www.uvo.aov,sk/whladavanie-

orofilov/detail/2203
Internetová adresa organĺzácie URL):  bEp§;//zsdrienovaba.edu.sk/

Kontaktná osoba :                                   JUDr.  Miloš škorec
YEPT s.r.o.

Svätoplukova 28, 821  08 Bratislava

2.     IDEMiiFiKÁaA ZÁKAZKy

Názov zákazky:

Druh zákazky:

Prevádzkovanie  stravovacej  jednotky  Základnej  školy
Pavla  Marcelyho``

podlimitná   koncesia   na   poskytnutie  služieb  v  zmysle
§  iis zák.č.343/20i5 Z.z. v znení nesk. predpisov

Zverejnenie informácie
o zadávani' podlimitnej koncesie:  vo Vestníku verejného obstarávania č.255/2020 zo dňa

03.12.2020 pod značkou 44241-KPS

3.     DÁTUM A MIESTo oTVÁRANm poNÚK

Dátum:                                                     11.12.2020 o  l2:30 hod
Miesto:                                                  Svätoplukova 28, 82108 Bratislava -mestská časť

Ružinov

4.     I{OMtsIA      NA      VYHODNOTENIE      SPLMENIA      PODMIENOK      ÚčAST]      A\/YHODNOTEN[E
PREDLOžENÝCH PONÚK

-      Mgr.  Gabriel  Kalna,  člen  komisie
-Ing.  Lenka Grichová, člen  komisie
-      JUDr.  Dušan  Hmčiar,  PhD.,  člen  komisie

prl'tomný
prl'tomný
prl'tomný

5.     PRÍTOMMOSŤ UcllÁDZAčOV, KTORÍ PREDLOžlu poNLIKY

Otvorenia  ponúk sa nezúčastnil žiadny z uchádzačov,  ktorĺ predložili  ponuku.
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6.      PRIEBEH OTVÁRANIA PREDLOŽENÝCH PONÚK

Komisia  na  vyhodnotenie  podmienok  účasti  a vyhodnotenie  ponúk  (ďalej  len  „Komisia")
postupovaLa  pri  otváraní  predložených   ponúk  v  zmysle  príšlušných  ustanovení  zákona
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predložené ponuky
uchádzačov     boli     otvorené     prostredníčtvom     elektronického     systému     EO     EKS
prevádzkovanom   na   adrese   httDs://eo.eks.sk.   Komisia   následne   prečítala   návrhy   na
plnenie   kritéria   v otvorených   ponukách   uchádzačov  v poradĺ,   v akom   boli  jednotlivé
ponuky uchádzačov predložené verejnému obstarávateľovi.

Poradové čísloQQQm
Identifikačné údaie uchádzača Návrh  na  Dlnenie

ĹPQEmDredloženiaDonúk` kritéria

1. HLZ s.r.o., Pri Hvrubej lúke 3592/11, 841 8.000,-  EUR
01  Bratislava, ICO: 46 899 316

V Bratislave,11.12,2020
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ZÁPISNICA  Z  VYHODNOTENIA  ÚPLNOSTI
PONUK  A   Z   VYHODNOTENIA   SPLNENIA

PODMIENOK ÚČASTI

vyhotovená v zmysle § 40 v spojitosti s §  55 zák.č.343/2015 Z.z. v znení neskorších
predpisov

1.  IDENTIFIKÁaA \ĺERE]l\] Éllo oBSTARÁVATEĽA

Názov:                                                        Základná  škola  pavla  Marcelyho
Sídlo:                                                        Drieňová  l6, 82103 Bratislava

:§::Jtárny orgán:                          #:#6ľ3P;::l Kalna, riaditeľ
Profil :                                                             httDs://w\^M/. iivo.aov.sk/whladavanh3-

Drofilov/detail/2203
Internetová adresa organizácie (URL):  httDs:Mzsdrienovaba.edu.sk/

Kontaktná osoba:                                   JUDr.  Miloš škorec
YEPT s.r.o.

Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava

2.     IDEIITIF[KÁaA ZÁKAZKv

Názov zákazky:

Druh zákazky:

Prevádzkovanie  stravovacej  jednotiq/  Základnej  školy
Pavla  Marcelyho"

podlimitná   koncesia   na   poskytnutie  služieb  v  zmysle
§  118 zák.č,343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov

Zverejnenie informácie
o zadávani' podlimitnej koncesie:  vo Vestníku verejného obstarávania č.255/2020 zo dňa

03.12.2020 pod značkou 44241-KPS

3.     DÁTUM     AMIESTo    wHODNOTENn     ÚpLNosn     poNÚK     AvvHODNOTENIA     spLNENIA
PODMIENOK ÚčASTI

Dátum:                                                     11.12.2020 o  l2:30 hod
Miesto:                                                  Svätoplukova 28, 82108 Bratislava -mestská časť

Ružinov

4.     KOMtslA      NA     wHODNOTENIE      SpLNEMIA      poDMIENOK      ÚČAsn     AwlloDNOTEMIE
PREDLOžENÝcll PONÚK

-      Mgr.  Gabriel  Kalna,  člen  komisie prĺtomný
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-      Ing.  Lenka  Grichová,  člen  komisie
-      JUDr.  Dušan  Hrnčiar,  PhD.,  člen  komisie

prl'tomný
prl'tomný

5.     ZOZNAM VšETKÝCH UCHÁDZAČOV, l(TIORÍ PREDLOžlu poNul(U

V  lehote  na  predkladanie  ponúk  (16.11.2020  12:00  hod.)  predložili  ponuky  nasledovni'
uchádzači:

Poradové čísloQQD±
Identifikačné údaie uchádzača Návrh  na  Dlnenie

ĹPQEffDredloženiaDonúk` kritéria

1. HLZ s.r.o.,  Pri  H,rubej lúke 3592/11, 841 8.000,-  EUR
01  Bratislava, ICO:  46 899 316

6.     PO"DIE UcllÁDZAčOV PO WHODNOTENÍ PONÚK

Poradieuchádzačov Obchodné meno uchádzača

1. HLZ  s.r.o.,  Pri  Hubej  lúke  3592/11,  841  01  Bratislava,  ICO:  46
899 316

7.     PosÚDENIE ÚpLNosTl poNÚK  A spLMENm poDMIENOK ÚčASTI

Komisia  posúdila  úplnosť  predloženej  ponuky    uchádzača,  ktoú  sa  umiesmil  na  pľvom
mieste a to preskúmaním predložených dokumentov tvoriacich súčasť predloženej ponuky
a  ich  úp]nosti,

-      uchádzač HLZs.r.o.

označenie dokumentu zistenÝ stav
powrdenia,    doklady   a    dokumenty,    prostredníctvom

posúdené osobitnektoúch uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
v podlimitnei koncesii
návrh zmluw o dielo sDlnené
návrh   na   plnenie   kritéria   určeného   na   vyhodnotenieDonúk splnené

whlásenie o subdodávkach splnené
čestné  vyhlásenie  uchádzača  o  úplnosti,   pravdivosti  a

splnenéaktuálnosti  ním  predložených  dokumentov a  infomácii',
vyhlásenie  o  súhlase  s  podmienkami verejnej  súťaže  a
vyhlásenie      ku   konflild]i   záujmov   a   vyhlásenie      ku
konfliktu záuimov a k etickému kódexu uchádzača
súhlas so sDracovaním osobných údaiov fvzických osôb sDlnené

Komisia posúdila splnenie podmienok osobného postavenia jediného uchádzača, v zmysle
oddielu  111.  časti  111.1)  odseku  lii.i.i)  informácie  o zadávaní  podlimitnej  koncesie  a to
preskúmaním   predložených   dokumentov   tvoriacich   súčasť   predloženej   ponuky   a  ich
úplnosti, a to napriek skutočnosti, že jeho ponuka bola z verejného obstarávania vylúčená
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-      uchádzač HLZ s.r,o.

označenie dokumentu zistenÝ stav
dokument v zmysle  §  32  ods.1  písm.a)  zák.č.343/2015 splnené
Z.z'
dokument v zmysle  §  32  ods.1  písm,b)  zák.č.343/2015 splnené
Z.z'
dokument  v zmysle  §  32  ods.1  písm.c)  zák.č.343/2015 splnene
Z.z.
dokument v zmysle  §  32  ods.1  pi'sm,d)  zák.č.343/2015 splnené
Z.z.
dokument  v zmysle  §  32  ods.1  písm.e)  zák.č.343/2015 splnené
Z.z.
dokument  v zmysle  §  32  ods.1  písm.f)  zák.č.343/2oi5 splnené
Z.z.

Komisia  posúdila  splnenie  podmienok  ekonomického  a finančného  postavenia  jediného
uchádzača,  ktorý sa  umiestnil  na  prvom  mieste, v zmysle oddielu  111.  časti  111.1) odseku
111.1.2)   Informácie   o zadávaní   podlimitnej   konc®ie   a to   preskúmaním   predložených
dokumentov tvoriacich súčasť predloženej ponuky a ich úplnosti, a to napn.ek skutočnosti,
že jeho ponuka bola z verejného obstarávania vylúčená.

•      uchádzač HLZs.r.o.

označenie dokumentu zistenÝ stav
dokument v zmysle  §  33  ods.1  písm.d)  zák.č.343/20i5 splnené
Z.z.

Komisia  posúdila splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača,  ktoú
sa umiestnil  na pwom  mieste, v zmysle oddielu 111. časti iii.i) odseku 111.1.3) Informácie
o zadávani' podlimitnej  koncesie  a  to  preskúmaním  predložených  dokumentov Woriacich
súčasť predloženej ponuky a ich úplnosti, a to napriek skutočnosti, že jeho ponuka bola z
verejného obstarávania vylúčená.

-      uchádzač HLZs.r,o.

označenie dokumentu zistenÝ stav
dokument v zmvsle 6  34 ods.i  Dísm.a`  zák.č.343/2015 splnené
Z`z_`

8.     zozllAM \ĺyLÚčENÝCH UCHÁDZAčOV S UVEDENÍM DôVODU [CH WLÚČENm

Z vyhláseného postupu nebol vylúčený žiaden uchádzač, ktoý predložil ponuku,

9.     DôvoDv vyLÚČENm MIMORIADNE NÍzKvclJ poNÚK

Í:andun;.z3o:äkys?:edJ:Íáä7cckhéhu.chíf:aeč=inT:b3',aadY'úpčÉniezredj:#.ubsĽirT::':,den?.ä!z3k5!
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5000/2019 zo dňa 04.06.2019 sa pravidlo v zmysle ustanovenia § 53 ods.3 zák.č.343/2015
Z.z. v zneni' neskorších  predpisov na reverznú súťaž neuplatňuje.

1o.  PoRADIE ucHÁDZAčov po wHODNOTENÍ spLNENm poDM]ENOK ÚČASTI A IDENTIFIKÁclu
ÚSPEŠNÉHO     UcllÁDZAČA    ALEBO     ÚSPEŠNÝCH     UCHÁDZAČOV    S     UVEDENÍM     DôVODOV
ÚSPEŠNOS.n PONUKy ALEBO POMÚK; PODIEL SUBDODÁvlff, AK ]E ZMÁMy, AK IDE 0 VERE]NÚ
sÚŤAž, INFORMÁclE o vyHODNOTENÍ spLIIENIA poDMIENOK ÚčAsn

Poradie uchádzačov.uktorÝchsawhodnocovalosDlnenieDodmienokúčasti Obchodné meno uchádzača

1. HIZ s.r.o.,  Pri  Hriibej  lúke  3592/11,  84101  Bratislava,
IČO:  46 899 316

Ponuku predložil jediný uchádzač HLZ s.r.o., ktoý splnil podmienky účasti a z uvedeného
dôvodu  sa  ponuka  uchádzača  HLZ  s.r.o..  umieshila  na  prvom  mieste  a  uchádzač  HLZ
s,r.o. je úspešným uchádzačom.

Ponuka  úspešného  uchádzača   HLZ  s.r.o.   neobsahuje  žiadne  subdodávky,  teda  podiel
subdodávky je vo výške o,oo%.

11.  DôVODY,   PRE   KTORÉ  čLEN   KOMISIE  ODMIETOL  PODPÍSAŤ  ZÁPISNICU  ALEBO  PODPÍSAL
ZÁPISN[CU S VÝHRADOU

Všetci členovia  Komisie podpísali zápisnicu z vyhodnotenia ponúk bez výhrad.

12.  ZÁVER

Komisia preskúmaním predloženej ponuky uchádzača, ktoú sa umiestnil na prvom mieste
dospela k záveru, že ponuka uchádzača je neúplná a uchádzač nesplnil podmienky účasti
sta novené verejným obsta rávateľom.

V Bratislave,  11.12.2020
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ZÁPISNICA  Z  WHODNOTENIA  PONÚK
vyhotovená v zmysle §  53 zák.č.343#015 Z.z. v znení neskoršídi predpisov

1.  IDENTIFIKÁCIA VE REJl\l Éllo OBSTARÁVATEĽA

Názov:                                                        Základná  škola  pavla  Mancelyho

#" orgá:         M#j:íá, ##fLľ
Profil :                                                               httDs://\^^^Mĺ. uvo.ciov.sk/whladavanie-

Drofilov/detaw2203
Internetová adnesa organizácie (URL):  httDs://zsdrienovaba.edu.sk/

Kontaktná osoba :                                  JUDr.  Mibš škorec
YEPT s.r.o.

Svätoplukova 28, 821  08 Bratislava

2.     IDENT]FIKÁCIA ZÁKAZKY

Názov zákazky:

Druh zákazky:

„Prevádzkovanie  stravovacej  jednotky  Základnej  školy
Pavla  Marcelyho``

podlimitná   koncesia   na   poskytnutie  služieb  v  zmysle
§  il8 zák.č.343/2015 Z.z. v znenĺ nesk. predpisov

Zverejnenie infbmácie
o zadávaní podlimitnej koncesie:  vo Vestniku verejného obstarávania č.255/2020 zo dňa

03.12.2020 pod značkou 44241-KPS

3.     DÁTUM A M]ESTO WHODNOTENIA POMÚK

Dátum:                                                     11.12.2020 o  l2:30 hod
Miesto:                                                  Svätoplukova 28, 82108 Bratislava -mestská časť

Ružinov

4.     KOMISIA      MA      WIJODNOTENIE      SPLNEMIA      PODMIEMOK      ÚčASTI      AwlloDNOTENIE
PREDLOžENÝCH PONÚK

-      Mgr.  Gabriel  Kalna,  člen  komisie
-Ing.  Lenka Gn.chová, člen  komisie
-      JUDr.  Dušan  Hrnčiar,  PhD.,  člen  komisie

prítomný
prl'tomný
pn'tomný

5.     ZozNAM VŠETKÝCH ucllÁDZAčov, KTORÍ pREDLožlu mNUKu
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V  lehote  na  predk]adanie  ponúk  (16.11.2020  12:00  hod.)  predložili  ponuky  nasledovnĺ
uchádzači:

Poradové čísloQQDm
Identifikačné údaie uchádzača Návrh  na  Dlnenie

ft2Q±DredloženiaDonúk` kritéria

1. HLZ s.r.o.,  Pri  Hrubej lúke 3592/11, 841 8.000'- EUR
01  Bratislava, IČO:  46 899 316

6.     PosÚDENIE spLNENn požlADAvlEK MA PREDMET ZÁKAZKv

Komisia posúdila predložené ponuky z hl'adiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky.

-      Uchádzač HLZs.r,o.

7.     ZOZNAM WLÚČENÝCH UCHÁDZAčOV S U\/EDEMÍM DôVODU ICIJ WLÚčEMIA

Z vyhláseného postupu nebol vylúčený žiaden uchádzač, ktorý predložil ponuku.

8.     DôvoDv wLÚčEMm MIMORIADNE NÍzKycll poNÚK

ziandun;.z3o:ikys?:edúoáe#ĺ.ckhéhu.ch:f:aečrT:n?áb3'raadY'úpčrtna;.zr.dj:#.ub#i::::id.n?.ä:z3k;!

5000/2019 zo dňa 04.06.20ig sa pravidlo v zmysle ustanovenia § 53 ods.3 zák.č.343/2015
Z.z. v zneni' neskorších  predpisov na reverznú súťaž neuplatňuje.

9.     PoluDIE   ucllÁDZAčov   A   IDENTIFIKÁc[u   ÚspEŠMÉHo   ucHÁDZAČA   ALEeo   ÚspEŠNÝcll
UCHÁDZAčOV    S    WEDENÍM    DôVODOV    ÚSPEŠNOSTI    PONUKY   ALEBO    PONÚK;    PODIEL
SUBDODÁVKy,  AK  ]E  ZNÁMy,  AK  IDE  0  VERE]NÚ  SÚŤAŽ,  INFORMÁaE  0  \ĺylloDNOTENÍ
SPLNENm PODMIENolt ÚčASTI

Poradieuchádzačov Identifikačné údaíe uchádzača

1. HLZ  s.r.o.,  Pri  Hrubej  lúke  3592/11,  841  01  Bratislava,  ICO:  46
899 316

Ponuku  predložil jediný uchádzač HLZ s.r.o. a z uvedeného dôvodu sa ponuka  uchádzača
HLZ s,r.o..  umiestnila na prvom mieste a uchádzač HLZ s.r.o. je úspešným uchádzačom.

Ponuka  úspešného  uchádzača  HLZ  s.r.o.   neobsahuje  žiadne  subdodávky,  teda  podiel
subdodávky je vo výške o,oo%.
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Vyhodnotenie splnenia  podmienok účasti  uchádzača  HLZ s.r.o.,  ktorý predložil  ponuku  sa
v zmysle §  55 zák.č.343/2015 Z.z.  a článku 27.  kapitoly A.5 časti A.  súťažných podkladov
uskutoční až po vyhodnotenĺ ponúk.

10.  DôVODY,   PRE   KTORÉ  ČLEN   KOMISIE  ODMIETOL  PODPÍSAŤ  ZÁPISNICU  ALEBO  PODPÍSAL
ZÁPISNICU S VÝHRADOU

Všetci členovia Komisie podpísali zápisnicu z vyhodnotenia ponúk bez výhrad.

V Bratislave,11.12.2020

jťAp€L,ADN4_Š_K`9L^A
[a`M.Ä-ŔqELyHO
ôTR,EŇOVÄ   t6

á`Ŕ  A  T  i  s  L  A

Mgr.  Gabriel ing.  Lenka Grichová
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