UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Č. R1-9 / 004-17 / 2018

ZÁPISNICA
z otvárania obálok „OSTATNÉ“ a vyhodnotenia ponúk
(podľa § 40 ods. 12 a § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len “zákon“/)

Predložených v lehote na predkladanie ponúk (t.j. do 13. 03. 2018 do 10:00 hod. miestneho
času) do verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom – Univerzitnou nemocnicou
Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2018/S 028-060539 z 09. 02. 2017 a vo Vestníku
verejného obstarávania číslo 30/2018 z 12. 02. 2018 pod zn. 2289-MST, realizovanej postupom
zadávania nadlimitnej zákazky, elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „LAPAROSKOPY“, pre zdravotnícke zariadenia
UNB;

A)

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE

Komisia na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1) zriadená verejným obstarávateľom,
rozhodnutím riaditeľa UNB zo dňa 16. 02. 2018 v zložení:
Predseda komisie:

Ing. Jana Valušiaková, MHA, vedúca oddelenia verejného obstarávania
úseku generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava

Tajomník komisie:

Ing. Ján Mlynarčík, zamestnanec oddelenia verejného obstarávania
úseku generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava

Člen komisie:

Doc. MUDr. Igor Rusnák, PhD, mim.prof., prednosta I.Gynekologicko
pôrodníckej kliniky LF SZU a UNB Nemocnice akad.L.Dérera
Ass. prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD, prednosta Kliniky
hrudníkovej chirurgie SZU a UNB Nemocnice Ružinov
MUDr. Martin Petrenko, CSc., primár, zástupca predostu.
I.Gynekologicko pôrodníckej kliniky LFUK a UNB Nemocnice sv.Cyrila a
Metoda

.
Pred otvorením predložených ponúk sa prítomní členovia komisie oboznámili so
zoznamom uchádzačov, ktorí predložili ponuky a následne podpísali čestné vyhlásenia v
zmysle § 51 ods. 6 ZVO, že nenastali skutočnosti, pre ktoré by nemohli byť členmi
komisie.
Ponuky boli vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona, vložená do
systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Elektronická ponuka bola vložená vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.
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Ponuky boli predložené tak, že obsahujú osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne
oddelenú a ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Oddelenosť a uzavretosť je
zabezpečená elektronickými prostriedkami komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE
tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a
samostatné sprístupnenie.
Elektronické ponuky uchádzačov, častí ponúk označené ako „OSTATNÉ“, predložené
v stanovenej lehote na predkladanie ponúk, po overení neporušenosti ponúk otvorila komisia
v stanovenom mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a
v súťažných podkladoch zadávania nadlimitnej zákazky, dňa: 13. 03. 2018 od 10:00 hod.
miestneho času.
Ponuky otvorila komisia v poradí, v akom bola ponuka predložená a vložená do systému
JOSEPHINE.
Po otvorení častí ponúk označených ako „OSTATNÉ“ komisia vykonala všetky úkony
podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, vyhodnotenia splnenia
podmienok účasti a požiadaviek kladených na predmet zákazky, vrátane ich zaradenia do
ďalšieho hodnotenia, resp. vylúčenia z verejného obstarávania.
Komisia zaznamenala obchodné mená, sídla alebo miesto podnikania všetkých
uchádzačov, ktorí predložili ponuku a ich návrhy na dodanie predmetu zákazky, ktoré nie sú
vyjadrené cenou.
Otváranie obálok s ponukami uchádzačov označených ako „OSTATNÉ“ bolo neverejné.
Prezenčná listina členov komisie prítomných na rokovaní tvorí prílohu tejto zápisnice ako
jej neoddeliteľná súčasť.

B)

ZOZNAM VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV, KTORÍ PREDLOŽILI PONUKU

Por.č. Názov a sídlo uchádzača:
1.

Surgitech, s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava

2.

Unique Medical, s.r.o.
Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava

3.

RADIX, spol.s r.o.,
Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica

C)

ZOZNAM VYLÚČENÝCH UCHÁDZAČOV, KTORÍ NEVYHOVELI PODMIENKAM
ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 40 ZÁKONA, S UVEDENÍM
DÔVODU ICH VYLÚČENIA

Komisia (každý prítomný člen komisie samostatne) posúdila splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní uchádzačov v súlade s oznámením o vyhlásení verejného
obstarávania (ďalej len „oznámenie“) a súťažnými podkladmi verejnej súťaže, pričom
postupovala výhradne podľa § 40 zákona.
Uchádzač Surgitech, s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava preukázal splnenie
podmienok osobného postavenia podľa § 32 zákona zápisom do Zoznamu hospodárskych
subjektov Úradu pre verejné obstarávanie, finančného a ekonomického postavenia podľa § 33
zákona potvrdením banky, čestným vyhlásením, technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §
34 zákona predložením zoznamu referencií s využitím technických a odborných kapacít
spoločnosti B.Braun Medical, s.r.o. v požadovanom rozsahu, zapísaním do Zoznamu
hospodárskych subjektov B.Braun Medical, s.r.o. a potvrdením výrobcu Aesculab AG&Co spol.
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pre B.Braun Medical, s.r.o., o distribúcii v SR, certifikátom
B.Braun Medical, s.r.o.o
zabezpečení servisu a záznamom o preškolení servisného technika.
Uchádzač všetky doklady a dokumenty predložil ako scan originálnych dokumentov alebo
ich overených kópií a sú súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.
Uchádzač podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní vyhovel a ponuka uchádzača
bola zaradená do vyhodnotenia ponúk komisiou.
Uchádzač Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava preukázal
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona, finančného
a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona a technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa
§ 34 zákona predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED).
Z predloženého JED z jeho rozsahu, obsahu aj spôsobu nie je jednoznačne zrejmé,
preukázanie, že uchádzač ku dňu predkladania ponúk spĺňa podmienky účasti stanovené
verejným obstarávateľom uvedené v súťažných podkladoch a že je schopný túto skutočnosť
preukázať.
Predložený JED neobsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že
neexistuje dôvod na jeho vylúčenie – nie je vyplnená časť III. JED neobsahuje požadované
informácie plnenia podmienok účasti v časti IV. týkajúcich sa subdodávateľov, jeho oprávnenia
dodávať a predávať ponúkaný tovar (endoskopické laparoskopické prístroje podľa ponuky
uchádzača) a oprávnenia poskytovať služby autorizovaného záručného servisu.
Za uvedeným účelom v súlade s § 39 ods. 6 zákona komisia písomne požiadala
uchádzača o doplnenie údajov v predloženom JED a predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré
mali byť nahradené predloženým JED-om, t.j. k preukázaniu splnenia podmienky účasti podľa
bodu 3.2 časti D. Podmienky účasti uchádzačov, súťažných podkladov, že je oprávnený
dodávať a predávať ponúkaný tovar (endoskopické laparoskopické prístroje podľa ponuky), má
prístup k originálnym náhradným dielcom a zároveň je oprávnený poskytovať služby
autorizovaného záručného servisu. Preukáže originálnym dokladom alebo jeho úradne
osvedčenou kópiou od výrobcu tovaru, ktorý je predmetom ponuky.
Žiadosť bola uchádzačovi doručená prostredníctvom funkcionalít systému JOSEPHINE
13.3.2018. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti.
Uchádzač v lehote stanovenej komisiou elektronicky funkcionalitami systému
JOSEPHINE predložil dňa 19.03.2018. Z predložených dokladov a dokumentov je preukázané
splnenie podmienky účasti týkajúcej sa podmienky účasti podľa bodu 3.2 časti D. Podmienky
účasti uchádzačov, súťažných podkladov.
Uchádzač podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní vyhovel a ponuka uchádzača
bola zaradená do vyhodnotenia ponúk komisiou.
Uchádzač RADIX, spol.s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica preukázal splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona, finančného
a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona a technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa
§ 34 zákona predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED).
Z predloženého JED z jeho rozsahu, obsahu aj spôsobu nie je jednoznačne zrejmé,
preukázanie, že uchádzač ku dňu predkladania ponúk spĺňa podmienky účasti stanovené
verejným obstarávateľom uvedené v súťažných podkladoch a že je schopný túto skutočnosť
preukázať.
Predložený JED neobsahuje požadované informácie plnenia podmienok účasti v časti IV.
Bod B: Ekonomické a finančné postavenie ani C: Technická a odborná spôsobilosť
k preukázaniu plnenia podmienok účasti podľa bodu 2.1; 3.1 a 3.2 časti D. Podmienky účasti
uchádzačov, súťažných podkladov.
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Za uvedeným účelom v súlade s § 39 ods. 6 zákona komisia písomne požiadala
uchádzača o predloženie dokladov a dokumentov preukazujúcich plnenie podmienok účasti,
ktoré neboli preukázané v predloženom JED, t.j. k preukázaniu splnenia podmienok účasti
uvedených v bodoch 2.1; 3.1 a 3.2 časti D. podmienky účasti uchádzačov, súťažných
podkladov.
Žiadosť bola uchádzačovi doručená prostredníctvom funkcionalít systému JOSEPHINE
13.3.2018. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti.
Uchádzač doklady a dokumenty v lehote stanovenej komisiou elektronicky funkcionalitami
systému JOSEPHINE predložil dňa 19.03.2018. Z predložených dokladov a dokumentov je
preukázané splnenie podmienok účasti podľa bodu 2.1; 3.1 a 3.2 časti D. Podmienky účasti
uchádzačov, súťažných podkladov.
Uchádzač podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní vyhovel a ponuka uchádzača
bola zaradená do vyhodnotenia ponúk komisiou.
Uchádzači, ktorí nevyhoveli podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní, boli vylúčení
a ich ponuka nebude vyhodnocovaná.
Nebol vylúčený žiaden uchádzač.
Hodnotiace listy komisie z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní sú uvedené v prílohe č. 5 tejto zápisnice a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť

D)

ZOZNAM VYLÚČENÝCH PONÚK UCHÁDZAČOV, Z DÔVODU NESPLNENIA
POŽIADAVIEK VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĽA § 53 ZÁKONA, S UVEDENÍM
DÔVODU ICH VYLÚČENIA

Komisia vyhodnotila ponuky uchádzačov, ktorí neboli z verejného obstarávania vylúčení,
z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na vyžadovaný predmet zákazky,
uvedených v oznámení a súťažných podkladoch použitého postupu zadávania zákazky, pričom
postupovala podľa § 53 zákona.
Uchádzač Surgitech, s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava predložil ponuku na
nasledujúce časti rozdeleného predmetu zákazky:
Časť III. Endoskopická laparoskopická zostava Full HD, pre hrudníkovú chirurgiu –
Full HD laparoskopická zostava AESCULAP, výrobcu Aesculap AG, Am Aesculap-Platz, 785 32
Tuttingen, Nmecko a Gatema, a.s. Prumysloví 2503/2, 680 01 Boskovice, %CR (záznamové
zariadenie).
Uchádzač preukázal splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky v celom rozsahu.
Ponuka uchádzača bola zaradená do vyhodnotenia ponúk komisiou.
Uchádzač Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava predložil ponuku
na nasledujúce časti rozdeleného predmetu zákazky:
Časť III. Endoskopická laparoskopická zostava Full HD, pre hrudníkovú chirurgiu –
ARTHREX ENDOSCOPY – Synergy HD laparoskopická veža, výrobcu Arthrex.
Uchádzač preukázal splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky v celom rozsahu.
Ponuka uchádzača bola zaradená do vyhodnotenia ponúk komisiou.
Uchádzač RADIX, spol.s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica predložil ponuku na
nasledujúce časti rozdeleného predmetu zákazky:
Časť I. Laparoskopická zostava s UHD rozlíšením, s príslušenstvom, pre
gynekológiu – Karl Storz laparoskopická s UHD rozlíšením, s príslušenstvom, výrobcu Karl
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Storz GmbH & Co.KG – Nemecko, Roresceson Custom Display, Inc.-USA, ITD GmbH –
Nemecko.
Uchádzač preukázal splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky v celom rozsahu.
Ponuka uchádzača bola zaradená do vyhodnotenia ponúk komisiou.
Časť II. Endoskopická laparoskopická veža pre gynekológiu – Karl Storz
laparoskopická veža pre gynekológiu, výrobcu Karl Storz GmbH & Co.KG – Nemecko,
Roresceson Custom Display, Inc.-USA, ITD GmbH – Nemecko.
Uchádzač preukázal splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky v celom rozsahu.
Ponuka uchádzača bola zaradená do vyhodnotenia ponúk komisiou.
Časť III. Endoskopická laparoskopická zostava Full HD, pre hrudníkovú chirurgiu –
Karl Storz Endoskopická laparoskopická zostava Full HD, výrobcu Karl Storz GmbH & Co.KG –
Nemecko, Roresceson Custom Display, Inc.-USA, ITD GmbH – Nemecko, Medirecord CZ,
Česká republika.
Uchádzač preukázal splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky v celom rozsahu.
Ponuka uchádzača bola zaradená do vyhodnotenia ponúk komisiou.
Uchádzači, ktorí nevyhoveli požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet
zákazky, boli vylúčení.
Požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky vyhoveli ponuky Surgitech,
s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava, Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821
06 Bratislava a RADIX, spol.s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.
Hodnotiace listy komisie z vyhodnotenia splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na
vyžadovaný predmet zákazky sú uvedené v prílohe č. 6 tejto zápisnice a tvoria jej neoddeliteľnú
súčasť

E)

ZÁVER

Komisia otvorila ponuky uchádzačov – časti ponúk označených ako „OSTATNÉ“ a
vykonala všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky
a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, vrátane vylúčenia uchádzačov alebo vylúčenia
ponúk uchádzačov.
Otvorili a vyhodnocovali sa ponuky Surgitech, s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04
Bratislava, Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava a RADIX, spol.s r.o.,
Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica.
Vyhodnocovali sa tri ponuky.
Na nižšie uvedenom vyhodnotení ponúk sa všetci členovia komisie zhodli a je ich
spoločným stanoviskom.
Na základe vykonaného hodnotenia komisia pre vyhodnotenie ponúk
konštatuje:
 Uchádzači, ktorí nevyhoveli podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní boli vylúčení;
nebol vylúčený žiaden uchádzač,,
 podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní vyhoveli uchádzači Surgitech, s.r.o., Pri
Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava, Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821
06 Bratislava a RADIX, spol.s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica,
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 ponuky uchádzačov, ktoré nespĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na
vyžadovaný predmet zákazky, boli z verejného obstarávania vylúčené; nebola
vylúčená žiadna ponuka,
 ponuky uchádzačov Surgitech, s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava,
Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava a RADIX, spol.s r.o.,
Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica, spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa
na vyžadovaný predmet zákazky,
 ponuky uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuka spĺňa všetky požiadavky na
predmet zákazky, budú zaradené do vyhodnotenia ponúk komisiou na základe kritérií
na vyhodnotenie ponúk, do vyhodnotenia boli zaradené ponuky uchádzačov
Surgitech, s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava, Unique Medical, s.r.o.,
Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava a RADIX, spol.s r.o., Kremnička 36, 974 05
Banská Bystrica;
odporúča:
 v súlade s § 40 ods. 13 zákona z verejného obstarávania vylúčiť uchádzačov, ktorí
nevyhoveli podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní a túto skutočnosť
uchádzačovi bezodkladne písomne oznámiť s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej
môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e), zákona; nebol vylúčený
žiaden uchádzač,
 v súlade s § 53 ods. 7 zákona vylúčiť ponuku uchádzačov, ktorých ponuka nevyhovela
požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky a túto skutočnosť
uchádzačovi bezodkladne písomne oznámiť, vrátane uvedenia dôvodov vylúčenia
jeho ponuky a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e)
zákona; nebola vylúčená žiadna ponuka,
 ponuky uchádzačov Surgitech, s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava,
Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava a RADIX, spol.s r.o.,
Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica, ktorí vyhoveli podmienkam účasti vo verejnom
obstarávaní podľa § 40 zákona a spĺňajú všetky požiadavky verejného obstarávateľa
na predmet zákazky v súlade s § 53 zákona, zaradiť do vyhodnotenia ponúk komisiou
na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk,
 uchádzačom, ktorých ponuka bola zaradená do vyhodnotenia ponúk komisiou, doručiť
oznámenie podľa § 41 ods. 3 zákona o mieste a čase otváranie časti ponúk
označených ako „KRITÉRIÁ“, ktoré sa z dôvodov nasledujúceho elektronického
vyhodnocovania ponúk elektronickou aukciou, uskutoční bez možnej účasti zástupcov
uchádzačov.
Súčasťou tejto zápisnice je podpisová doložka ako jej neoddeliteľná súčasť.
Zapísal: Ing. Ján Mlynarčík, tajomník komisie
V Bratislave 13.03.2018 - 20. 03. 2018
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UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Podpisová doložka k zápisnici z otvárania obálok „OSTATNÉ“ a vyhodnotenia ponúk
č. R1-9 / 004-17 / 2018
Za správnosť: Ing. Ján Mlynarčík, tajomník komisie
V Bratislave 13. 03. 2018 – 20. 03. 2018

Podpisy členov komisie:

Ing. Jana Valušiaková, MHA

v.r.

Ing. Ján Mlynarčík

v.r.

Doc. MUDr. Igor Rusnák, PhD

v.r.

Ass. prof. MUDr. Miroslav Janík, PhD v.r.
MUDr. Martin Petrenko, CSc.

v.r.

Vzal na vedomie:
v.r.
.............................................................................
Rada riaditeľov

Zoznam príloh:
Príloha č. 1. Menovanie členov komisie na vyhodnotenie ponúk č. R1-9 / 004-07 / 2018
Príloha č. 2. Prezenčná listina z otvárania a vyhodnotenia ponúk č. R1-9 / 004-11 / 2018
Príloha č. 3. Čestné vyhlásenie členov komisie č. R1-9 / 004-12 / 2018
Príloha č. 4. Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu č. R1-9 / 004-12 / 2018
Príloha č. 5. Vyhodnotenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 40 zákona hodnotiace listy komisie pre vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 6. Vyhodnotenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na vyžadovaný
predmet zákazky podľa § 53 zákona - hodnotiace listy komisie pre vyhodnotenie
ponúk
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