UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Č. R1-9 / 004-30 / 2018

ZÁPISNICA
z vyhodnotenia ponúk, vyhodnotenia podmienok
účasti uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvých troch
miestach v poradí úspešnosti ponúk v eAukcii
(podľa § 55 ods. 1 a § 40 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti úspešnými uchádzačmi podľa § 40 zákona,
ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v poradí úspešnosti ponúk v rámci
automatizovaného vyhodnotenia ponúk - elektronickou aukciou pre každú časť rozdeleného
predmetu zákazky zvlášť, u ktorých podľa § 39 ods. 6 zákona nedošlo k predloženiu dokladu
alebo dokladov k preukázaniu podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač splnenie
podmienok účasti preukázal predložením jednotného európskeho dokumentu, v súťaži
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

Komisia vykonala všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení splnenia
podmienok účasti úspešnými uchádzačmi podľa § 40 zákona, ktorí sa umiestnili na prvých troch
miestach v poradí úspešnosti ponúk v poradí úspešnosti ponúk v rámci automatizovaného
vyhodnotenia ponúk - elektronickou aukciou pre každú časť rozdeleného predmetu zákazky
zvlášť, u ktorých podľa § 39 ods. 6 zákona nedošlo k predloženiu dokladu alebo dokladov
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k preukázaniu podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač splnenie podmienok
účasti preukázal predložením jednotného európskeho dokumentu, v súlade s vyhodnotením
splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a v zmysle Zápisnice z otvárania obálok
označených ako „OSTATNÉ“ a vyhodnotenia ponúk č. R1-9 / 004-17 / 2018 z 20. 03. 2018,
ktorej kópia je uvedená v prílohe č. 2 tejto zápisnice ako jej neoddeliteľná súčasť.
Prezenčná listina členov komisie prítomných na vyhodnotení splnenia podmienok účasti
tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice ako jej neoddeliteľná súčasť.

B)

VYHODNOTENIE PONÚK PO EAUKCII

Na základe výsledkov automatizovaného spôsobu vyhodnocovania ponúk - elektronickou
aukciou, sa na prvých troch miestach v poradí úspešnosti umiestnili:
Časť I. rozdeleného predmetu zákazky - Laparoskopická zostava s UHD rozlíšením,
s príslušenstvom, pre gynekológiu
Kritérium hodnotenia ponúk /
Uchádzač

Surgitech, s.r.o.
Bratislava

Unique Medical,
s.r.o. Bratislava

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

Cena pred eAukciou [ v Eur bez DPH ]

x

x

118.735,89

Cena po eAukcii [ v Eur bez DPH ]

x

x

115.200,00

Poradie úspešnosti ponúk

x

x

1

1.

miesto:

2.
3.

miesto:
miesto:

RADIX, spol.s r.o.,
Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
nebolo určené, ponuku predložil jeden uchádzač
nebolo určené, ponuku predložil jeden uchádzač

Úplná dokumentácia realizovanej eAukcie je súčasťou dokumentácie použitého postupu
verejného obstarávania, Odtlačok eAukčnej siene a Výsledkový protokol elektronickej aukcie
tvorí prílohu tejto zápisnice ako jej neoddeliteľnú súčasť.
Časť II. rozdeleného predmetu zákazky - Endoskopická laparoskopická veža pre
gynekológiu
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

84.171,96

Počet bodov pridelených ponuke

x

x

81.800,00

Poradie úspešnosti ponúk

x

x

1

1.

miesto:

2.
3.

miesto:
miesto:

RADIX, spol.s r.o.,
Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
nebolo určené, ponuku predložil jeden uchádzač
nebolo určené, ponuku predložil jeden uchádzač

Úplná dokumentácia realizovanej eAukcie je súčasťou dokumentácie použitého postupu
verejného obstarávania, Odtlačok eAukčnej siene a Výsledkový protokol elektronickej aukcie
tvorí prílohu tejto zápisnice ako jej neoddeliteľnú súčasť.
Časť III. rozdeleného predmetu zákazky - Endoskopická laparoskopická zostava Full HD,
pre hrudníkovú chirurgiu.
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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 ]

90.850,00

91.000,00

91.032,96

Počet bodov pridelených ponuke

68.000,00

88.490,00

68.990,00

Poradie úspešnosti ponúk

1

3

2

1.

miesto:

2.

miesto:

3.

miesto:

Surgitech, s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
RADIX, spol.s r.o.,
Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Unique Medical, s.r.o.
Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava

Úplná dokumentácia realizovanej eAukcie je súčasťou dokumentácie použitého postupu
verejného obstarávania, Odtlačok eAukčnej siene a Výsledkový protokol elektronickej aukcie
tvorí prílohu tejto zápisnice ako jej neoddeliteľnú súčasť.

C)

VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
PODĽA § 33 ZÁKONA

Uchádzač Surgitech, s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava všetky doklady
a dokumenty predložil ako scan originálnych dokumentov alebo ich overených kópií a sú
súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.
Originály alebo overené kópie dokladov a dokumentov doložil.
Predložené doklady a dokumenty tvoria neoddeliteľnú súčasť dokumentácie verejného
obstarávania.
Uchádzač Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava všetky doklady
a dokumenty predložil ako scan originálnych dokumentov alebo ich overených kópií a sú
súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.
Originály alebo overené kópie dokladov a dokumentov doložil.
Predložené doklady a dokumenty tvoria neoddeliteľnú súčasť dokumentácie verejného
obstarávania.
Uchádzač RADIX, spol.s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica všetky doklady
a dokumenty predložil ako scan originálnych dokumentov alebo ich overených kópií a sú
súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.
Originály alebo overené kópie dokladov a dokumentov doložil.
Predložené doklady a dokumenty tvoria neoddeliteľnú súčasť dokumentácie verejného
obstarávania.
Komisia (každý prítomný člen komisie samostatne) posúdil splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní uchádzačov RADIX, spol.s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica,
Surgitech, s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava a Unique Medical, s.r.o., Ulica
svornosti 42, 821 06 Bratislava, v súlade s oznámením a súťažnými podkladmi verejnej súťaže,
pričom postupovala výhradne podľa § 40 zákona, v súlade s § 55 ods. 1 zákona.
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D)

ZÁVER

Komisia vyhodnotila splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov
Surgitech, s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava, RADIX, spol.s r.o., Kremnička 36,
974 05 Banská Bystrica a Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava.
Na nižšie uvedenom vyhodnotení sa všetci členovia komisie zhodli a je ich spoločným
stanoviskom.
Na základe vykonaného hodnotenia komisia pre vyhodnotenie ponúk
konštatuje:
 Uchádzači RADIX, spol.s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica, Surgitech,
s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava a Unique Medical, s.r.o., Ulica
svornosti 42, 821 06 Bratislava vyhoveli podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní
v súlade s § 40 zákona.
 pre Časť I. rozdeleného predmetu zákazky - Laparoskopická zostava s UHD
rozlíšením, s príslušenstvom, pre gynekológiu, sa na základe výsledkov
automatizovaného spôsobu vyhodnocovania ponúk - elektronickou aukciou, umiestnil
na prvom mieste v poradí úspešnosti ponúk a vo verejnej súťaži uspel, uchádzač
RADIX, spol.s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica; Na ďalších miestach
v poradí úspešnosti ponúk sa umiestnili ponuky uchádzačov:
- 2. miesto: nebolo určené, ponuku predložil jeden uchádzač
- 3. miesto: nebolo určené, ponuku predložil jeden uchádzač.
 pre Časť II. rozdeleného predmetu zákazky - Endoskopická laparoskopická veža
pre gynekológiu, sa na základe výsledkov automatizovaného spôsobu
vyhodnocovania ponúk - elektronickou aukciou, umiestnil na prvom mieste v poradí
úspešnosti ponúk a vo verejnej súťaži uspel, uchádzač Surgitech, s.r.o., Pri Suchom
mlyne 58, 811 04 Bratislava; Na ďalších miestach v poradí úspešnosti ponúk sa
umiestnili ponuky uchádzačov:
- 2. miesto: nebolo určené, ponuku predložil jeden uchádzač
- 3. miesto: nebolo určené, ponuku predložil jeden uchádzač.
 pre Časť III. rozdeleného predmetu zákazky - Endoskopická laparoskopická zostava
Full HD, pre hrudníkovú chirurgiu, sa na základe výsledkov automatizovaného
spôsobu vyhodnocovania ponúk - elektronickou aukciou, umiestnil na prvom mieste
v poradí úspešnosti ponúk a vo verejnej súťaži uspel, uchádzač RADIX, spol.s r.o.,
Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica; Na ďalších miestach v poradí úspešnosti
ponúk sa umiestnili ponuky uchádzačov:
- 2. miesto: RADIX, spol.s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
- 3. miesto: Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava..
odporúča:
 v súlade s § 55 ods. 2 zákona, bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane uvedenia
poradia úspešnosti;
 úspešnému uchádzačovi RADIX, spol.s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
oznámiť, že:
- pre Časť I. rozdeleného predmetu zákazky - Laparoskopická zostava s UHD
rozlíšením, s príslušenstvom, pre gynekológiu, sa jeho ponuka prijíma a bude
s ním uzavretá zmluva,
- pre Časť II. rozdeleného predmetu zákazky - Endoskopická laparoskopická veža
pre gynekológiu, sa jeho ponuka prijíma a bude s ním uzavretá zmluva,
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- neúspešným uchádzačom oznámiť, že v súťaži neuspeli a dôvody neprijatia ich
ponuky. V oznámení uviesť identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná
námietka podľa § 170 ods. 4 písm. f) zákona,
 úspešnému uchádzačovi Surgitech, s.r.o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
oznámiť, že:
- pre Časť III. rozdeleného predmetu zákazky - Endoskopická laparoskopická
zostava Full HD, pre hrudníkovú chirurgiu, sa jeho ponuka prijíma a bude s ním
uzavretá zmluva,
- neúspešným uchádzačom RADIX, spol.s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská
Bystrica a Unique Medical, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava oznámiť, že
v súťaži neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky. V oznámení uviesť identifikáciu
úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a
lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 4 písm. f) zákona,
 v súlade s § 56 zákona uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom RADIX, spol.s r.o.,
Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí
úspešnosti ponúk a vyhovel podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní,
- pre Časť I. rozdeleného predmetu zákazky - Laparoskopická zostava s UHD
rozlíšením, s príslušenstvom, pre gynekológiu a
- pre Časť II. rozdeleného predmetu zákazky - Endoskopická laparoskopická veža
pre gynekológiu,
 v súlade s § 56 zákona uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom Surgitech, s.r.o.,
Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí
úspešnosti ponúk a vyhovel podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní,
 pre pre Časť III. rozdeleného predmetu zákazky - Endoskopická laparoskopická
zostava Full HD, pre hrudníkovú chirurgiu,
 zmluvu s úspešnými uchádzačmi uzavrieť v lehote viazanosti, najskôr šestnásty deň
odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola podaná
žiadosť o nápravu podľa § 164, resp. po uplynutí lehoty na nápravu alebo odoslania
oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo ak neboli podané námietky podľa §
170 zákona,
 informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov zverejniť v profile..
Súčasťou tejto zápisnice je podpisová doložka ako jej neoddeliteľná súčasť.
Zapísal: Ing. Ján Mlynarčík
tajomník komisie
V Bratislave 25. 04. 2018

5/6

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Podpisová doložka
k Zápisnici z vyhodnotenia podmienok účasti úspešného uchádzača
č. R1-9 / 004-30 / 2018
Za správnosť: Ing. Ján Mlynarčík, tajomník komisie
V Bratislave 25. 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. R3-3 / 049-16 / 2016
Príloha č. 2. Kópia Zápisnice z otvárania obálok „OSTATNÉ“ a vyhodnotenia ponúk č. R1-9 /
004-17 / 2018
Príloha č. 3. Prezenčná listina z vyhodnotenia ponúk-podm. účasti č. R1-9 / 004-30 / 2018
Príloha č. 4. Odtlačok eAukčnej siene a Výsledkový protokol elektronickej aukcie pre Časť I.
rozdeleného predmetu zákazky - Laparoskopická zostava s UHD rozlíšením,
s príslušenstvom, pre gynekológiu
Príloha č. 5. Odtlačok eAukčnej siene a Výsledkový protokol elektronickej aukcie pre Časť II.
rozdeleného predmetu zákazky - Endoskopická laparoskopická veža pre
gynekológiu
Príloha č. 6. Odtlačok eAukčnej siene a Výsledkový protokol elektronickej aukcie pre Časť
III. rozdeleného predmetu zákazky - Endoskopická laparoskopická zostava
Full HD, pre hrudníkovú chirurgiu.
Príloha č. 7. Čestné vyhlásenia č. R3-3/049-30/2016
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