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/2020-006 Licencie OpenTrust
PKI a CMS

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 boli predložené ponuky nasledovných uchádzačov:
P. č.

Názov uchádzača

ID
uchádzača

1

30177

2

30181

3

30184

4

30187

Spôsob
predloženia
Elektronicky,
josephine
Elektronicky,
josephine
Elektronicky,
josephine
Elektronicky,
josephine

Dátum a čas doručenia
15.03.2021 09:17:49
15.03.2021 09:32:15
15.03.2021 09:38:00
15.03.2021 09:41:58

Komisia po vyhodnotení ponúk skonštatovala nasledovné:
Ponuky spoločností
P. č.
1
2

Názov uchádzača

ID uchádzača
30177
30181

3
4

30184
30187

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.

10. Návrhy uchádzačov na plnenie kritéria v systéme josephine:
P.
č.
1
2
3
4

Názov uchádzača

Cena
ID uchádzača celkom bez
DPH v EUR
30177
1 028 000,00
30181
1 009 000,00
30184
1 039 000,00
30187
918 000,00

Cena
celkom s Predbežné poradie
DPH v EUR
1 234 000,00
3.
1 211 000,00
2.
1 247 000,00
4.
1 102 000,00
1.

Návrhy uchádzačov na plnenie kritéria v návrhu na plnenie kritéria:

P.
č.
1
2
3
4

Názov uchádzača

Cena
ID uchádzača celkom bez
DPH v EUR
30177
1 028 000,00
30181
1 009 000,00
30184
1 039 000,00
30187
918 000,00

Cena
celkom s Predbežné poradie
DPH v EUR
1 233 600,00
3.
1 210 800,00
2.
1 246 800,00
4.
1 101 600,00
1.

Komisia skonštatovala, že nesúlad ponúknutých cien s DPH bol spôsobený tým, že systém
josephine má nastavený iný prepočet DPH (na jednotkové ceny), ktorý spôsobil vo všetkých
ponukách, všetkých uchádzačov finančnú odchýlku. Ponúknutá cena bez DPH u všetkých
uchádzačov je nezmenená. Táto odchýlka bola taktiež spôsobená počtom požadovaných
položiek a pri zaokrúhľovaní systémom josephine a matematickým zaokrúhľovaním.
Komisia vyhodnotila na základe návrhu na plnenie kritéria, ktorý bol predložený ako súčasť
ponúk uchádzačov nakoľko na základe výkladového stanoviska, bola pre verejeného
obstarávateľa cena – návrh na plnenie kritéria nižšia ako v systéme josephine.

Na základe vyššie uvedeného bolo stanovené poradie uchádzačov nasledovne:
P.
Názov uchádzača ID uchádzača
č.
1
2
3
4

30187
30181
30177
30184

Cena celkom
bez DPH v
EUR
918 000,00
1 009 000,00
1 028 000,00
1 039 000,00

Cena
celkom s Predbežné poradie
DPH v EUR
1 101 600,00
1.
1 210 800,00
2.
1 233 600,00
3.
1 246 800,00
4.

Spoločnosť, ktorá sa umiestnila na prvom mieste a teda ponúkla najnižšiu cenu v predmetnej
zákazke, bola dňa 16.03.2021 o 09:42:09 vyzvaná cez systém josephine, na predloženie
potvrdenia výrobcu o oprávnení na predaj daných licencií v zmysle výzvy bodu č. 7 Obsah
ponuky bod e), ktoré je povinný predložiť len úspešný uchádzač, pred podpisom zmluvy.
Zároveň bol uchádzač upozornený, že potvrdenie sa musí vzťahovať na územie Slovenskej
republiky a musí byť doručené v slovenskom jazyku. Potvrdenie môže byť vystavenej aj
organizačnou zložkou zastupujúcou výrobcu na území Slovenskej republiky. Komisia žiadala
o zaslanie do 2 pracovných dní, od dňa doručenia výzvy.
Uchádzač predmetné potvrdenie doručil dňa 16.03.2021 t.j v stanovenej lehote.

Komisia opätovne prehodnotila splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa a skonštatovala
ich splnenie.

11. 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 30187, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste, z hľadiska uplatnenia
kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka taktiež splnila požadované podmienky týkajúce sa
predmetu zákazky.

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

