Správa o zákazke
podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“
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/2020-004 - Výpočtová technika
(Notebook, Tlačiareň, Monitor)

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.

č.2020/S 207-501 756 zo dňa 23.10.2020
č. 222/2020 dňa 26.10.2020 pod zn. 37890MUT
10.02.2021 o 10:00 hod
10.02.2021 o 13:00 hod

Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu

Neaplikuje sa.
9.

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia.

P. č.
ID uchádzača
2
ID 28645
Uchádzač bol vylúčený na základe nesplnenia požiadavky verejného obstarávateľa
10.

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk.

Neaplikuje sa.
11.
Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky
alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich
identifikácia, ak sú známi.
Neaplikuje sa.

12.
Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu,
priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2 ZVO.
Neaplikuje sa.
13.
Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenie podielu
podľa § 135 ods. 1 písm. k).
Neaplikuje sa.
14.

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2.

Neaplikuje sa
15.
Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo
dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému.
Komisia na základe §57 ods. 2 ZVO, zrušila verejné obstarávanie na predmet zákazky, nakoľko boli
predložené iba dve ponuky, z ktorých jedna bola vylúčená pre nesplnenie požiadaviek uchádzača na
predmet zákazky.
§ 57 ods. 2 ZVO
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného
obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného rámci zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného
obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa
zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného
obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených
ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota
16.

Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie.

Neaplikuje sa
17.

Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia.

Neaplikuje sa.
18.
Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na
účely prípravy postupu verejného obstarávania.
Neaplikuje sa.

19.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti.

Neaplikuje sa.

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Bratislava 15.02.2021

Správu o zákazke vypracoval

Správu o zákazke schválil

