ZRIAĎOVATEĽ
ŽILINSKÝ
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
1. Názov verejného obstarávateľa:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši
Jégého Dolný Kubín

2. Sídlo verejného obstarávateľa:

Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

3. Názov zákazky:

Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou
analytického systému, pod č. I/8-VO-1-13/2021

4. Druh postupu:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117

5. Dátum a čas vyhodnotenia:

23.06.2021, 11:00

6. Miesto vyhodnotenia:

DONsP Riaditeľstvo

7. Predpokladaná hodnota zákazky:

45 720 EUR bez DPH

8. Prítomní členovia komisie:

Predseda komisie: MUDr. Adriana Perželová
Člen komisie: RNDr. Ľudmila Srogoňová
Člen komisie bez práva vyhodnocovať: JUDr. Martin Hanuliak

9. Zoznam záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do zákazky:
1.
2.
3.
10. Zoznam
1.
2.

Bio G, spol. s r.o., IČO: 34 123 415, Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava,
bioMérieux CZ s.r.o., IČO: 273 91 981, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle,
BIOHEM, spol. s r.o., IČO: 31 442 617, Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín.
uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
bioMérieux CZ s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 – Nusle – doručenie ponuky
14.06.2021, 21:38 hod.,
Bio G, spol. s r.o., Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava – doručenie ponuky 15.06.2021, 09:49
hod..

11. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov
úspešnosti ponuky alebo ponúk:

Obchodné meno/názov
uchádzača, sídlo/miesto
podnikania uchádzača
Bio G, spol. s r.o.,
Elektrárenská 12092,
831 04 Bratislava
bioMérieux CZ s.r.o.,
Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha 4 – Nusle

Poradie
uchádzačov

Návrh kritéria na
vyhodnotenie ponúk
predložených uchádzačom

Odôvodnenie

1.

40 400 EUR bez DPH
(44 440 EUR s DPH)

Najnižšia cena
a splnil kritéria na
vyhodnotenie ponúk

2.

43 200 EUR bez DPH *
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* Spoločnosť bioMérieux CZ s.r.o. je zdaniteľná osoba z iného členského štátu EÚ a nebude si
uplatňovať DPH, nakoľko je od DPH oslobodená. Lenže príslušnú daň z pridanej hodnoty odvedie v
zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky verejný obstarávateľ (v zmysle § 69 od.
3 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa § 27 tohto zákona), ako nadobúdateľ
plnenia z iného členského štátu v tuzemsku. Na základe vyššie uvedeného bola uchádzačovi
prirátaná DPH k celkovej ponúkanej cene. Celková cena s DPH je 47 520 EUR.

12. Zoznam vylúčených záujemcov alebo uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: žiadny
13. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: žiadne
14. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou: žiadne
15. Záver vyhodnotenia ponúk:
Dňa 15.06.2021, o 10:07 hod. komisia otvorila ponuky. Verejný obstarávateľ zverejnil Výzvu na
predkladanie ponúk dňa 08.06.2021 (ďalej len „výzva“) cez systém ezakazky a na webovej stránke
verejného obstarávateľa, čím zabezpečil neobmedzený prístup k tejto ponuke a jej prílohám. Lehota na
predkladanie ponúk bola stanovená do 15.06.2021, 10:00 hod., t.j. päť pracovných dní. Komisia pri
vyhodnotení verejného obstarávania zistila, že spoločnosť Bio G, spol. s r.o. nepredložila všetky
požadované doklady, ktoré mali byť súčasťou ponuky v zmysle podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Dňa 15.06.2021 verejný obstarávateľ vyzval uchádzača o predloženie dokladov. Dňa 16.06.2021
a 22.06.2021 spoločnosť predložila chýbajúce doklady.
Na základe vyhodnotenia podmienok účasti a kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena zákazky s
DPH v EUR sa úspešným uchádzačom zákazky s nízkou hodnotou stal uchádzač:
Bio G, spol. s r.o., Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava
16. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
Mená a podpisy členov komisie:

____________________________________

____________________________________

MUDr. Adriana Perželová
Predseda komisie
„v.r.“

Ľudmila Srogoňová
Člen komisie
„v.r.“
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____________________________________
JUDr. Martin Hanuliak
Člen komisie bez práva vyhodnocovať
„v.r.“

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Dolný Kubín, 23.06.2021
Vypracoval: JUDr. Martin Hanuliak
Prílohy:
• Podklady od uchádzačov
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