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/2020-005 Štandardná licenčná
podpora aplikačných licencií SWACA na
obdobie 24 mesiacov

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
15.03.2021 o 10:00 hod
15.03.2021 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 bola predložená ponuka nasledovného uchádzača:

P. č.
1

ID
uchádzača
30136

Spôsob
Dátum a čas doručenia
predloženia
Elektronicky,
12.03.2021 12:33:11
josephine

Po lehote na predkladanie ponúk bola predložená nasledovná ponuka:

P. č.
2

ID
uchádzača
30197

Spôsob
Dátum a čas doručenia
predloženia
Elektronicky, 15.03.2021 10:49:04 – Po
josephine
lehote na predkladanie

Ponuka nebola otvorená, vzhľadom na predloženie po lehote na predkladanie, systém
neumožnil jej otvorenie.
Komisia skonštatovala nasledovné:

Komisia skonštatovala, že na základe §57 ods. 2 ZVO, ruší verejné obstarávanie na predmet
zákazky, nakoľko bola predložená iba jedna ponuka.

9. Záverečné stanovisko komisie:
Komisia konštatuje že na základe §57 ods. 2 ZVO, ruší verejné obstarávanie na predmet
zákazky, nakoľko bola predložená iba jedna ponuka.
§ 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.
10. 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 15.03.2021

