
Verejný obstarávateľ: Materská škola 
S. H. Vajanského 5 
071 01 Michalovce 

Zápisnica z otvárania ponúk 

uchádzačov vo verejnej súťaži 
spracovaná v súlade s § 41 ods. 1 a ods. 2 a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na predmet zákazky: „ Ovocie a zelenina" 

Otváranie ponúk sa uskutočnilo v zmysle § 414 ods. 1 a ods. 2 ZVO v súlade so 
zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 222/2013 zo dňa 03.03.2014 v riadite ľni materskej 
školy S.H. Vajanského 5, Michalovce dňa 10.03.2014 o 15.00 hod. bez účasti 
uchádzačov- vyhodnocovanie ponúk eAukciou / § 43 ods. 3 posledná veta / 

v 

A. Štatutárny orgán verejného obstarávateľa vymenoval v zmysle § 40 ods. 1 
ZVO 3-člennú komisiu na vyhodnotenie ponúk s právom hodnotiť 
predložené ponuky v zložení: 

a/ Ľubica Stašková predseda komisie s právom hodnotiť ponuky 
b/ Marta Rovňaková člen komisie s právom hodnotiť ponuky 
c/ Iveta Pavlovčáková člen komisie s právom hodnotiť ponuky 

Komisia na vyhodnotenie ponúk prekontrolovala neporušenosť obálok 
s konštatovaním, že obálky uchádzačov boli neporušené. Komisia otvorila 
predložené obálky /bez účasti uchádzačov/, pričom zverejnila meno a sídlo 
uchádzača s návrhom na plnenie kritéria a hodnoty zaznamenalado tejto 
zápisnice. 
Verejný obstaraváteľ stanovil na vyhodnotenie ponúk následovné kritérium: 
Najnižšia celková cena v € bez DPH za predmet zákazky 

B. Návrh uchádzačov na plnenie kritéria 
P.č. Názov a sídlo uchádzača Návrh ceny v € Poznámky 

bez DPH 
1. M.A.D.D. Fruit s.r.o. Michalovská č. 10 3 086,68 € 

073 01 Sobrance 

2. Ing. Štefan Popély, Orgovánová 49 3 143.61 € 
079 01 Veľké Kapušany 

1. TIP-TOP, Erika Dóryová 3 173,15 



076 75 Veľké Raškovce 

Zápisnicu z otvárania ponúk verejný obstarávateľ nezasiela uchádzačom 
/ § 43 ods. 3 ZVO posledná vetaJ 

Prezenčná listina : 

V Michalovciach, dňa 10.03.2014 

Ľubica Stašková 
Marta Rovňaková 
Iveta Pavlovčáková 

predseda komisie 
člen komisie 
člen komisie 


