Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
v súlade s § 53 a § 54 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:

Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretska 26, 811 09 Bratislava 1
IKT pre NCZI.
IKT/NCZI/2020-014_NGINX

2. Predmet / názov zákazky:
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
8. Vyhodnotenie ponúk komisiou

č.2020/S 207-501 756 zo dňa 23.10.2020
č. 222/2020 dňa 26.10.2020 pod zn. 37890MUT
19.08.2021 o 10:00 hod
19.08.2021 o 13:00 hod

Ponuky boli predložené elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, spĺňajúceho požiadavky uvedené v § 20
zákona. V lehote na predkladanie ponúk boli predložené ponuky nasledovných uchádzačov:

Názov uchádzača

P. č.
1
2

ID
uchádzača
39187
39213

Spôsob
predloženia
elektronicky
elektronicky

Dátum a čas doručenia
18.08.2021 14:12:11
19.08.2021 09:00:40

Komisia po vyhodnotení ponúk skonštatovala nasledovné:

P. č.

Názov uchádzača

ID uchádzača

1

39187

2

39213

splnili požadované požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené
v súťažných podkladoch.

9. Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek, verejný obstarávateľ pristúpil
k vyhodnoteniu ponúk z pohľadu plnenia kritéria, ktorým bola najnižšia cena s DPH a bolo
určené konečné poradie ponúk uchádzačov v nasledovnom poradí.

P.
č.

Názov uchádzača

ID uchádzača

Cena celkom s
DPH v EUR

Predbežné poradie

1

39213

32 209,06

1

2

39187

32 898,68

2

10. Záverečné stanovisko komisie:
Komisia skonštatovala, že ponuky boli vyhodnotené z hľadiska plnenia kritéria a bolo určené
konečné poradie ponúk uchádzačov.
Komisia sa jednohlasne zhodla a odporúča verejnému obstarávateľovi, aby prijal ponuku
uchádzača ID 39213, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste, z hľadiska uplatnenia
kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka taktiež splnila požadované podmienky týkajúce sa
predmetu zákazky.
11. 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

