Zápisnica z otvárania ponúk
v súlade s § 52 ods. 1 s 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Identifikačné údaje
Názov verejného obstarávateľa:
Sídlo verejného obstarávateľa:
2. Predmet / názov zákazky:

Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretska 26, 811 09 Bratislava 1
IKT pre NCZI.
IKT/NCZI/2020-010 SFP moduly

3. Druh postupu:
Dynamický nákupný systém v súlade s ust. §
58 až 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
4. Označenie v Úradnom vestníku EÚ:
5. Označenie vo Vestníku VO č.:
6. Lehota na predkladanie ponúk
7. Lehota na otváranie ponúk

č.2020/S 207-501 756 zo dňa 23.10.2020
č. 222/2020 dňa 26.10.2020 pod zn. 37890MUT
18.05.2021 o 10:00 hod
18.05.2021 o 13:00 hod

8. Zápisnica z otvárania ponúk, ktoré boli predložené vo verejnom obstarávaní zákazky
vyhlásenej v rámci dynamického nákupného systému bez využitia elektronickej aukcie
na predmet zákazky: IKT/NCZI/2020-010 SFP moduly
Otváranie elektronických ponúk vykonala komisia v súlade s § 52 ods. 1 a 2 zákona.
Otváranie ponúk sa uskutočnilo verejne, elektronicky. Miestom „on-line“ sprístupnenia
ponúk bola webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri
predkladaní ponúk.
Otváranie ponúk sa uskutočnilo dňa 18.05.2021 o 13:00 hod. Komisia menovaná verejným
obstarávateľom (ďalej len „komisia“) otvorila ponuky uchádzačov, ktoré boli predložené
v stanovenej lehote na predkladanie ponúk t.j. 18.05.2021 o 10:00 hod miestneho času v
elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese:
https://josephine.proebiz.com.
Na otváraní ponúk komisia zverejnila obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania
alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú
vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje
uvedené v ponukách sa nezverejnili.

9. Zoznam všetkých uchádzačov
Do stanovenej lehoty na predkladanie ponúk t.j do 18.05.2021 do 10:00 hod boli verejnému
obstarávateľovi doručené 2 (dve) elektronické ponuky uchádzačov
Obchodné mená a sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku:
P. č.

Názov uchádzača

ID
uchádzača

1

34367

2

34363

Spôsob
Dátum a čas doručenia
predloženia
Elektronicky,
17.05.2021 13:03:22
josephine
Elektronicky,
17.05.2021 12:27:04
josephine

10. Návrhy uchádzačov na plnenie kritéria v systéme josephine:
P. č.

Názov uchádzača

1
2

ID
Cena celkom bez Cena celkom s
uchádzača
DPH v EUR
DPH v EUR
34367
2 398,32 €
2 878,00 €
34363
2 400,00 €
2 880,00 €

Predbežné
poradie
1
2

Návrhy uchádzačov na plnenie kritéria v návrhu na plnenie kritéria:

P. č.
1
2

Názov uchádzača

ID
Cena celkom bez
uchádzača
DPH v EUR
34367
2 398,32 €
34363
2 400,00 €

Cena celkom s
DPH v EUR
2 877,98 €
2 880,00 €

Predbežné
poradie
1
2

Nesúlad ponúknutých cien s DPH bol spôsobený tým, že systém josephine má nastavený iný
prepočet DPH, ktorý spôsobil finančnú odchýlku. Ponúknutá cena bez DPH je nezmenená.
Pri vyhodnocovaní návrhu na plnenie kritéria bude verejný obstarávateľ postupovať podľa
výkladového stanoviska UVO vzťahujúceho sa danú problematiku.
11. V súlade s § 52 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ najneskôr do piatich
pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle verejný obstarávateľ prostredníctvom
systému josephine všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk.
12. Členovia komisie prehlasujú, že s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia.
Prílohou je prezenčná listina s podpismi jednotlivých členov komisie.
Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Bratislava 18.05.2021

