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:
2. Predmet / názov zákazky:

Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretska 26, 811 09 Bratislava 1
IKT pre NCZI.
IKT/NCZI/2020-003 Aktívne sieťové prvky

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
01.02.2021 o 10:00 hod
01.02.2021 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:

P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Názov uchádzača

ID
DNS číslo
uchádzača
IKT/NCZI/202027837
003
IKT/NCZI/202027864
003
IKT/NCZI/202027941
003
IKT/NCZI/202027948
003
IKT/NCZI/202027963
003
IKT/NCZI/202028004
003
IKT/NCZI/202028008
003
IKT/NCZI/202028017
003
IKT/NCZI/202028022
003

Dátum a čas doručenia
29.01.2021 07:02:39
29.01.2021 10:36:22
30.01.2021 17:19:09
31.01.2021 15:00:15
31.01.2021 21:35:18
01.02.2021 09:26:59
01.02.2021 09:38:34
01.02.2021 09:51:31
01.02.2021 09:55:51

Komisia po vyhodnotení ponúk skonštatovala nasledovné:

Ponuka spoločnosti:
P. č.

Názov uchádzača

ID uchádzača
27837

1

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

Ponuka spoločnosti:
P. č.

Názov uchádzača

ID uchádzača
27864

2

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

Ponuka spoločnosti:
P. č.

Názov uchádzača

ID uchádzača
27941

3

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

Ponuka spoločnosti:
P. č.

Názov uchádzača

ID uchádzača
27948

4

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

Ponuka spoločnosti:
P. č.
5

Názov uchádzača

ID uchádzača
27963

bola z procesu verejného obstarávania vylúčená vzhľadom na to, že v požadovanom termíne
nebola zaslaná odpoveď na žiadosť o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.
Dňa 31.01.2021 21:35:18 verený obstarávateľ obdržal predmetnú ponuku na predmet zákazky
IKT/NCZI/2020-003 - Aktívne sieťové prvky.

Komisia po vyhodnotení predloženej ponuky konštatovala, že: v porovnaní s cenami ostatných
uchádzačov
sa
javila
cena
za
položku
Cisco
WS-C2960C-8TC-L mimoriadne nízka.
Komisia Vás v súlade s § 53 ods. 3 žiadala o vysvetlenie mimoriadne nízkej ceny pre položku
č. 3 s názvom Cisco WS-C2960C-8TC-L, listom zo dňa 8.2.2021 vloženého a odoslaného
systémom josephine, doručeného dňa 8.2.2021.
Uchádzačovi bola stanovená lehota 2 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti na zaslanie
vysvetlenia mimoriadne nízkej ceny, ktorá márne uplynula dňa 10.02.2020.

Ponuka spoločnosti:
P. č.
6

Názov uchádzača

ID uchádzača
28004

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

Verejný obstarávateľ obdržal predmetnú ponuku dňa 01.02.2021 09:26:59. Komisia následne
vyhodnotila splnenie požiadaviek na predmet zákazky a následne posúdila nielen cenové
ponuky z pohľadu ceny celkom, ale zaoberala sa primeranosťou aj cenami jednotlivých
položiek. Na základe zistení dňa 8.2.2021 komisia požiadala o: vysvetlenie predloženej ceny,
kde komisia žiadala o potvrdenie, že cena pri položke č. 3 Cisco WS-C2960C-8TC-L v hodnote
2 851,00 bez DPH za 1 ks je správna, nakoľko sa verejnému obstarávateľovi javí ako
neprimeraná.
Súčasne upozornila, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Dňa 10.02.2021 v stanovenej lehote verejný obstarávateľ obdŕžal vysvetlenie predloženej ceny,
kde uchádzač potvrdil cenu za 1ks za správnu.
Komisia opätovne prehodnotila ponuku uchádzača a požiadala dňa 11.02.2021 o vysvetlenie
mimoriadne nízkej ceny pre položku č. 2 s názvom Cisco ASA5506-SEC-BUN-K9 with
FirePOWER Services.
Cena, ktorú uchádzač uviedol vo svojej ponuke splnila požiadavku zákona o verejnom
obstarávaní o mimoriadne nízkej cene a to v nasledovnom bode:
Ponuka uchádzačka je o:
a) 15% nižšia, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou
cenou a
b) o 10% nižšia, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
Súčasne upozornila, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

Dňa 15.02.2021 v stanovenej lehote verejný obstarávateľ obdŕžal vysvetlenie mimoriadne
nízkej ceny, kde uchádzač potvrdil, že cena je správna a že je schopný predmetný tovar dodať.
Komisia prehodnotila odpoveď uchádzača a skonštatovala, že splnil požadované požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch.

Ponuka spoločnosti:
P. č.

Názov uchádzača

ID uchádzača
28008

7

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

Ponuka spoločnosti:
P. č.
8

Názov uchádzača

ID uchádzača
28017

bola z procesu verejného obstarávania vylúčená vzhľadom na to, že v odpovedi doručenej v
požadovanom termíne t.j.10.2.2021 uchádzač zmenil jednotkové ceny, čím došlo k zmene
ponuky ako takej.
Verejný obstarávateľ obdŕžal predmetnú ponuku dňa 01.02.2021 09:51:31. Komisia následne
vyhodnotila splnenie požiadaviek na predmet zákazky a následne posúdila nielen cenové
ponuky z pohľadu ceny celkom, ale zaoberala sa primeranosťou aj cenami jednotlivých
položiek. Na základe zistení dňa 8.2.2021 komisia požiadala o:
a) vysvetlenie mimoriadne nízkej ceny pre položku č. 3 s názvom Cisco WS-C2960C-8TC-L.
b) o potvrdenie, že cena pri položke č. 4 WIFI TP-Link Archer C6 v hodnote 1 394,00 bez
DPH za 1 ks je správna, nakoľko sa verejnému obstarávateľovi javila ako neprimeraná.

Dňa 10.2.2021 t. j. v stanovenej lehote verejný obstarávateľ obdŕžal vysvetlenie/odôvodnenie
cien, ktoré sa javili ako mimoriadne nízke resp. neprimerane vysoké. Komisia opätovne
prehodnotila ponuku uchádzača a konštatovala nasledovné:
predložené vysvetlenie odvolávajúce sa na mylnú kalkuláciu/omyly/chyby v počítaní nebolo
možné akceptovať a to z nasledovných dôvodov:
a) svojim vysvetlením uchádzač predložil úplne inú ponuku, čo je v zmysle § 53 ods. 1 ZVO
neprijateľné aj napriek tomu, že cena celkom sa nezmenila,
b) tým, že cena celkom zostala nezmenená oproti pôvodne predloženej cenovej ponuky sa
oprávnene domnievame, že ide špekulatívnu ponuku t.j. dopočítanie jednotkových cien do
celku,
c) mimoriadne nízku ponuku pre položku č. 3 s názvom Cisco WS-C2960C-8TC-L uchádzač
nevysvetlili, ale uviedol inú cenu.

Len z dôvodu právnej istoty upriamujeme pozornosť aj na nové výkladové stanovisko UVO
z ktorého vyberáme nasledovné:
Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré
uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky, a ak je to potrebné aj o predloženie
dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.“
Zostavenie a predloženie ponuky je vecou uchádzača, ktorý zodpovedá za jej obsah. Uchádzač
by mal pritom plne reflektovať požiadavky verejného obstarávateľa/obstarávateľa uvedené
v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a v prípade, že mu niečo nie je dostatočne
jasné, mal by využiť inštitút vysvetlenia podľa ust. § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Ponuka
by mala obsahovať všetky relevantné informácie a jej obsah by mal byť dostatočne
zrozumiteľný na to, aby ju verejný obstarávateľ/obstarávateľ mohol riadne vyhodnotiť podľa
ním stanovených kritérií. Z obsahu ponuky by tak mali byť zrejmé (resp. primeraným spôsobom
odvoditeľné) prejavy vôle uchádzača (t. j. malo by z ponuky vyplývať, čo chcel uchádzač
vlastne vyjadriť a dosiahnuť). V prípade, že sa v ponuke vyskytnú určité nejasnosti, zákon o
verejnom obstarávaní v ust. § 53 ods. 1 upravuje inštitút vysvetlenia ponuky, prostredníctvom
ktorého je možné niektoré „chyby odstrániť“.
Ako prvé prichádza do úvahy zodpovedanie otázky, či ide alebo nejde o zrejmú chybu v písaní
a počítaní. V tejto súvislosti je namieste poukázať na body 55 a 56 rozhodnutia Rady úradu
č. 10238-9000/2020, v ktorých sa uvádza, cit.: „V tejto súvislosti rada uvádza, že zákon
o verejnom obstarávaní a ani žiadny iný právny predpis nedefinuje pojem „zrejmá chyba
v písaní“. Je však potrebné mať za to, že musí ísť o takú chybu v písaní, ktorá je už na prvý
pohľad viditeľná, zjavná, a teda zrejmá. Môže ísť napr. o pisársky preklep, vynechanie písmen,
nesprávne citované ustanovenie zákona, a pod. Uvedenému výkladu pritom zodpovedá aj
jazykový výklad slova zrejmý, pričom je možné poukázať napr. na Krátky slovník slovenského
jazyka (z roku 2003), kde sú pri slove zrejmý uvedené synonymá očividný, viditeľný, zjavný,
jasný. Rada v tejto súvislosti podporne poukazuje na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave
sp. zn. 4S/164/2011 zo dňa 21. 06. 2013, z ktorého vyplýva, že nakoľko osobitný zákon
neobsahuje špecifikáciu pojmov „zrejmé chyby v písaní a počítaní“, je preto potrebné
vychádzať z gramatických a logických vysvetlení uvedeného pojmu. Podľa názoru súdu možno
za chybu v písaní považovať pisárske preklepy, vynechanie písmen, nesprávne citované
ustanovenie predpisu a za chyby v počtoch možno považovať nesprávny súčet dvoch položiek
a pod. Z uvedeného teda vyplýva, že za zrejmú chybu v písaní je možné považovať iba skutočne
zjavnú a viditeľnú chybu v písaní“. Ako vyplýva z § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
odstránenie zrejmej chyby v písaní a počítaní sa nepovažuje za (nedovolenú) zmenu ponuky.
V predloženej cenovej ponuke došlo k úplnej zmene všetkých jednotkových položiek
zapríčinenej nesprávnou kalkuláciou jednotkových cien t.j. nedbalosťou uchádzača, čo nie je
možné považovať za zrejmú chybu v písaní a počítaní.

Ponuka spoločnosti:
P. č.
9

Názov uchádzača

ID uchádzača
28022

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

9. Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia kritéria prostredníctvom systému JOSEPHINE
vyzval verejný obstarávateľ všetkých zaradených uchádzačov na účasť v elektronickej
aukcii v systéme PROEBIZ, ktorý je nadstavbou systému JOSEPHINE. Elektronická
aukcia sa konala 28.01.2021 o 11:00 hod.
Dátum odoslania Výzvy na účasť vo
výberovom konaní:
Začiatok Aukčné kolo:
Ukončenie Aukčné kolo:

2021-02-15 14:02:15
2021-02-15 14:02:15
2021-02-18 11:24:00

Uchádzači sa umiestnili v nasledovnom poradí:

Názov
uchádzača

ID
uchádzača

DNS číslo

Celková ponuka
uchádzača

Poradie
uchádzača

28022

IKT/NCZI/20
20-003
IKT/NCZI/20
20-002

28004

IKT/NCZI/20
20-002

17 857,60

3

28017

IKT/NCZI/20
20-002

17 860,00

4

27837

IKT/NCZI/20
20-002

19 982,00

5

28008

IKT/NCZI/20
20-002

20 481,00

6

27941

IKT/NCZI/20
20-002

22 377,20

7

27864

16 379,20

1

16 818,00

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 č. ID 27864, spoločnosti XXXXX 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 24.02.2021

