UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Č. R1-9 / 004-23 / 2018

ZÁPISNICA
z otvárania častí ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“
a vyhodnotenia ponúk pred eAukciou
(podľa § 52 a § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov /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

Obálky s ponukami uchádzačov - častí ponúk označené ako „KRITÉRIÁ“, ktorí predložili
ponuku v stanovenej lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, otvorila
komisia v stanovenom čase oznámenom uchádzačom a zverejnenom v profile verejného
obstarávateľa.
Ponuky boli vyhotovené a predložené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona,
vložením
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/.
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
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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 „KRITÉRIÁ“, po overení
neporušenosti otvorila komisia dňa: 05. 04. 2018 od 10:00 hod. miestneho času, bez účasti
zástupcov uchádzačov. Z dôvodov nasledovného automatizovaného spôsobu vyhodnocovania
ponúk - elektronickou aukciou, otváranie ponúk podľa § 54 ods. 3 zákona je neverejné, údaje
z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania
ponúk.
Po otvorení častí ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ komisia zverejnila obchodné
mená, sídla alebo miesto podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií,
ktoré sa dajú vyjadriť číslom.
Prezenčná listina účastníkov otvárania obálok s ponukami označenými ako „KRITÉRIÁ“
tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice ako jej neoddeliteľná súčasť.

B)

ZOZNAM VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV, KTORÍ PREDLOŽILI PONUKU V LEHOTE NA
PREDKLADANIE PONÚK; KTORÝCH PONUKA NEBOLA VYLÚČENÁ A ICH
NAVRHY NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA HODNOTENIE PONÚK

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

Návrhy uchádzačov na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, vo forme vyžadovanej
v časti “F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk” súťažných podkladov
vyhlásenej verejnej súťaže, sú uvedené v prílohe č. 4 tejto zápisnice ako jej neoddeliteľná
súčasť.

C)

ZOZNAM VYLÚČENÝCH UCHÁDZAČOV, KTORÍ NEVYHOVELI PODMIENKAM
ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 40 ZÁKONA A Z DÔVODU
NESPLNENIA POŽIADAVIEK VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĽA § 53
ZÁKONA, S UVEDENÍM DÔVODU ICH VYLÚČENIA
Nebol vylúčený žiaden uchádzač.

D)

ZOZNAM VYLÚČENÝCH UCHÁDZAČOV, KTORÝCH PONUKA BOLA VYLÚČENÁ PO
OTVORENÍ OBÁLOK S ČASŤAMI PONÚK OZNAČENÝCH AKO „KRITÉRIÁ“ (Z
DÔVODU MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY PODĽA § 53 ZÁKONA), S UVEDENÍM
DÔVODU ICH VYLÚČENIA
Nebola vylúčená žiadna ponuka.
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E)

ZÁVER

Komisia vyhodnocovala ponuky, ktoré neboli vylúčené a boli zaradené do vyhodnotenia
ponúk komisiou. Do vyhodnotenia ponúk komisiou 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.
Komisia vyhodnotila ponuky (každý člen komisie samostatne), podľa kritérií a pravidiel
ich uplatnenia určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných
podkladoch použitého postupu zadávania zákazky a po vyhodnotení ponúk jednotlivými členmi
na základe najnižšej ceny, stanovila poradie a určila úspešnú ponuku.
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je cena za predmet zákazky.
Vyhodnotenie ponúk pred eAukciou:
Čast I. rozdeleného predmetu zákazky - Laparoskopická zostava s UHD rozlíšením,
s príslušenstvom, pre gynekológiu, PHZ 118.916,00 EUR bez DPH
Kritérium hodnotenia ponúk /
Uchádzač

Surgitech,
s.r.o. Bratislava

Unique
Medical, s.r.o.
Bratislava

RADIX, spol.s
r.o. B.
Bystrica

Jednotková cena [ v Eur bez DPH ]

x

x

118.735,89

Počet bodov pridelených ponuke

x

x

100

Poradie úspešnosti ponúk
Vyhodnocovali sa jedna ponuka.

x

x

1

Čast II. rozdeleného predmetu zákazky - Endoskopická laparoskopická veža pre
gynekológiu, PHZ 84.286,00 EUR bez DPH
Unique
RADIX, spol.s
Kritérium hodnotenia ponúk /
Surgitech,
Medical, s.r.o.
r.o. B.
Uchádzač
s.r.o. Bratislava
Bratislava
Bystrica
Jednotková cena [ v Eur bez DPH ]

x

x

84.171,96

Počet bodov pridelených ponuke

x

x

100

Poradie úspešnosti ponúk
Vyhodnocovali sa jedna ponuka.

x

x

1

Čast III. rozdeleného predmetu zákazky - Endoskopická laparoskopická zostava Full
HD, pre hrudníkovú chirurgiu, PHZ 91.044,00 EUR bez DPH.
Unique
RADIX, spol.s
Kritérium hodnotenia ponúk /
Surgitech,
Medical, s.r.o.
r.o. B.
Uchádzač
s.r.o. Bratislava
Bratislava
Bystrica
Jednotková cena [ v Eur bez DPH ]

90.850,00

91.000,00

91.032,96

Počet bodov pridelených ponuke

100

99,84

99,80

Poradie úspešnosti ponúk
Vyhodnocovali sa tri ponuky.

1

1

3

Na ďalej uvedenom hodnotení ponúk sa všetci členovia komisie zhodli a je ich
spoločným stanoviskom.
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Na základe vykonaného hodnotenia komisia
konštatuje:
 podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v súťažných podkladoch verejnej súťaže vyhoveli 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,
 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 všetky požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky,
 do vyhodnotenia ponúk komisiou na základe kritérií stanovených verejným
obstarávateľom pre vyhodnotenie ponúk, 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,
 ponuky boli komisiou vyhodnocované; na základe návrhu uchádzača na plnenie
kritéria, ktorým bola cena za predmet zákazky.
Komisia odporúča:
 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, ktoré neboli vylúčené, vyhoveli podmienkam
účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 40 zákona a spĺňajú všetky požiadavky na
predmet zákazky v súlade s § 53 zákona a boli vyhodnocovaná, zaradiť do
automatizovaného vyhodnotenia ponúk - elektronickou aukciou pre každú časť
rozdeleného predmetu zákazky zvlášť,
 uchádzačom, ktorých ponuka bola zaradená do vyhodnotenia ponúk elektronickou
aukciou, doručiť elektronickými prostriedkami výzvu na účasť v elektronickej aukcii,
 verejný obstarávateľ začne elektronickú aukciu začať najskôr dva pracovné dni odo
dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii a ukončí spôsobom uvedeným
v súťažných podkladoch verejnej súťaže,
 v súlade s § 54 ods. 13 a § 56 zákona verejný obstarávateľ na základe výsledkov
elektronickej aukcie uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom,
ktorý predložil doklady a vyhovel podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní, na
každú časť rozdeleného predmetu zákazky zvlášť,
 zmluvu s úspešným uchádzačom z elektronickej aukcie, na každú časť rozdeleného
predmetu zákazky zvlášť, uzavrieť v lehote viazanosti, najskôr šestnásty deň odo dňa
odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola podaná žiadosť
o nápravu, resp. po uplynutí lehoty na nápravu alebo odoslania oznámenia
o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo ak neboli podané námietky.
Zapísal: Ing. Ján Mlynarčík, tajomník komisie
V Bratislave 05. 04. 2018
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Podpisová doložka k zápisnici z otvárania obálok „OSTATNÉ“ a vyhodnotenia ponúk
č. R1-9 / 004-23 / 2018
Za správnosť: Ing. Ján Mlynarčík, tajomník komisie
V Bratislave 05. 04. 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 / 004-22 / 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. Návrhy uchádzačov na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
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