
 

 

                                                                                                            
 
   
                                                                                                               
                                                                                                     
 
     
  Naša značka:                                  Vybavuje:                                     Dátum:  
            /2014                                    P.Cingel                                        27.5.2014 
         
 
Vec:  Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu (§ 46, ods. 2) 
 
Verejná súťaž  : „ Stravovanie zamestnancov formou stravovacích 
poukážok“ – Bardejovský podnik služieb, BAPOS m.p. Bardejov 
VVO č. 57/2014 z 21.3.2014 – WYS 
 
       Verejný obstarávateľ vyhlásil verejnú súťaž pre potrebu zabezpečiť stravovanie 
zamestnancov podniku. Verejná súťaž bola vyhlásená vo VVO č. 57/2014 z 21.3.2014 pod  
číslom 3937 – WYS.  Následne odoslal výzvu podľa § 100, ods. 5. Súťažné podklady  
obstarávateľ zverejnil v profile a na svojej internetovej stránke.  
 
      Súťažné podklady prevzali 4 záujemcovia. Pri tvorbe súťažných podkladov usporiadateľ  
postupoval podľa zákona o VO a boli zohľadnené potreby obstarávateľa. Kritériami pre  
hodnotenie ponúk boli stanovené a) cena, b) počet prevádzok poskytujúcich stravovanie  
zamestnancov formou stravovacích poukážok v meste Bardejov a jeho mestských častiach  
akceptujúcich poukážky uchádzača. Táto podmienka bola nutná vzhľadom na to, že  
obstarávateľ zabezpečuje práce vo všetkých mestských častiach a presúvanie pracovníkov  
by bolo by neekonomické, resp. by  narúšalo plynulý priebeh prác. 
 
      V stanovenom termíne bola doručená len jedna ponuka – DOXX – stravné lístky, spol.  
s.r.o., Kálov  356, 010 01 Žilina. Predmetná ponuka spĺňala všetky formálne náležitosti  
a predložená cena je pre obstarávateľa prijateľná. Je na úrovni ceny dosiahnutej vo verejne  
súťaži v predchádzajúcom zmluvnom období a poukážky uchádzača sú akceptované  
v stravovacích zariadeniach vo všetkých časiach mesta, tak ako obstarávateľ požadoval.  
V predchádzajúcom zmluvnom období bol priebeh súťaže obdobný. Ponuku predložili dvaja  
záujemcovia, elektronickej aukcie sa však zúčastnil už len jeden. A tak bol reálny predpoklad,  
že ak by obstarávateľ súťaž zrušil a vyhlásil novú (za nie podstatne zmenených podmienok)  
priebeh súťaže by bol rovnaký.Aj vzľadom na fakt, že obstarávateľ potrebuje zabezpečiť  
kontinuitu stravovania zamestnancov, po uplynutí zatiaľ platiacej zmluvy, rozhodol sa  
obstarávateľ súťaž nezrušiť a podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom. 
 
 
  
 
                                                                                   Marián Novický                                                                                         
                                                                                   riaditeľpodniku 
 

Bardejovský podnik služieb BAPOS 
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 
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