SPRÁVA
podľa § 24 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej ako „ZVO“)
a) Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Hollého 14, 081 81 Prešov
Slovenská republika
IČO: 00610577
Predmet zákazky
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Prešov OPERACKY dokup
Hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky : 110 850,00 EUR
Celková konečná hodnota zákazky bez DPH : 99 420,00 EUR
Celková konečná hodnota zákazky vrátane DPH: 119 304,00 EUR
b) Použitý postup zadávania zákazky
Zákazka v DNS
c) Číslo a dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom
vestníku: 2018/S 195-440939 zo dňa 10.10.2018
Číslo a dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného
obstarávania:
202/2018 dňa 11.10.2018 pod zn. 14325-MUT
d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu
Neuplatňuje sa.
e) Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia
Neuplatňuje sa.
f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Neuplatňuje sa.
g) 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 :
B. Braun Medical s.r.o. , Hlučínska 3, 831 03 Bratislava, IČO: 31350780
Odôvodnenie:
Uchádzač ponúkol najnižšiu celkovú cenu za uskutočnenie predmetu zákazky, splnil podmienky účasti
vo verejnom obstarávaní a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v elektronickej
aukcii ponúkol najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska najlepšieho pomeru ceny a kvality.
Podiel subdodávok: neuplatňuje sa
h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu
Neuplatňuje sa.
i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenie podielu podľa
§ 135 ods. 1 písm. k)
Neuplatňuje sa.
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j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2
Neuplatňuje sa.
k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
Neuplatňuje sa.
l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie
Neuplatňuje sa.
m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia
Konflikt záujmov nebol zistený
n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely
prípravy postupu verejného obstarávania
Neuplatňuje sa.
V Prešove 18.09.2019

Vypracovala: Anna Sobotová
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