
 

 

  

 

 
Zápisnica 

z vyhodnotenia ponuky 

 

 

pre zákazku s názvom : „Názov zákazky: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ Stredná 

odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina 
 

5. Opis zákazky: 

Predmetné špecifikované potraviny musí úspešný uchádzač /dodávateľ/ v priebehu 

kal. roka doručiť každý deň do skladových priestorov ŠJ vždy ráno do 6.30 hodiny. 

Objednávky hlási vedúca ŠJ každý deň vopred  telefonický do 15,00 hod. 

Percentuálny podiel mäsa v napr. šunka – 80%, párky 70% podiel mäsa. 

Dodané mäso a mäsové výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave /nezmrazené/ 

v prvotriednej kvalite , vyznačenej doby spotreby z ktorej neuplynula viac ako 1/3 . 

Dodaný tovar musí spĺňať požiadavky stanovené legislatívou pre danú komoditnú 

kategóriu a musí byť označený v súlade s platnou legislatívou. 
 

číslo zákazky:2/2018 

 

dňa: 07. 01. 2019 o 9,00 hod. 

na adrese: Predmestská 82, 010 01 Žilina 

 

a) Zoznam záujemcov, ktorým bola zaslaná výzva: 

 

 

p.č. záujemca 
dátum  

odoslania výzvy 

Dátum zverejnenia 

výzvy 

spôsob  

oslovenia záujemcov 

1. 
Predaj mäsa a mäsových 

výrobkov 

Jozef Lulek 

14.12.2018 13.12.2018 e-mailom 

2. 
Mäso – údeniny 

Ondreášová Eva 
14.12.2018 13.12.2018 e-mailom 

3. 
Mäso – údeniny 

Miloš Kubala 
14.12.2018 13.12.2018 e-mailom 

 

 

 

b) Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku: 

Do termínu uzávierky na  predkladanie ponúk predložili ponuky 2 uchádzači: 

 

 

p. uchádzač 
dátum  

predloženia ponuky 

čas 

predloženia ponuky 

spôsob  

predloženia ponuky 

1. 
Predaj mäsa a mäsových 

výrobkov 

Jozef Lulek 

21.12.2018 08:47 hod osobne cez podateľňu  

2. 
Mäso – údeniny 

Ondreášová Eva 

 

21.12.2018 08:49 hod osobne cez podateľňu 

 

c) Z vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov. 

   

 



 

 

  

 

 uchádzač návrh na plnenie kritéria – cena s DPH  výsledné poradie 

1. 
Predaj mäsa a mäsových 

výrobkov 

Jozef Lulek 
24.438,10 2. 

2. 
Mäso – údeniny 

Ondreášová Eva 

 
23.268,41 1. 

 

 

 

Na základe vyhodnotenia ponúk, kde kritériom bola najnižšia cena sa úspešným uchádzačom stáva: 

Ondreášová Eva , s ktorým bude uzatvorená zmluva o poskytnutí služieb (objednávka). 

 

Žilina, dňa: 07. 01.  2019 o 9,00  hod. 

 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk realizovali: 

 

Meno priezvisko a podpis: Alena Janušová, Bc. ....................................................................... 

 

Meno priezvisko a podpis: Jurovatá Monika :   ............ ............................................................. 

 

Meno priezvisko a podpis: Ľubomíra Štyriaková, Mgr. ............................................................. 

 


