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Správa 
o zákazke podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
a) identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
Sídlo organizácie:       Mamateyova 17, 820 05 Bratislava  
IČO:                            35937874 
DIČ:                            SK 2022027040 
 
Predmet zákazky:       Lieky ATC skupiny B02BD02 

Hodnota zákazky:       427 980,70 eur bez DPH 
 
b) použitý postup zadávania zákazky: nadlimitná zákazka – verejná súťaž 

 
c) dátum uverejnenia oznámenia:    

v EÚ: 2014/S 032-051319 zo dňa 14.02.2014 
VVO: č.: 2062-MST 30/2014 zo dňa 12.02.2014 
 
d) identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

Nebol uskutočnený výber záujemcov  
 
e) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov: nebol vylúčený žiaden 

uchádzač 
f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: nebola vylúčená žiadna ponuka 

 
g) identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel 
zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v  úmysle zadať tretím 
osobám, ak je známy: 

MEDICAL GROUP SK, a.s., Turgenevova 19, 040 01 Košice 
Odôvodnenie výberu: 
Úspešný uchádzač v predmetnej nadlimitnej zákazke splnil podmienky účasti v plnom 
rozsahu podľa znenia v Súťažných podkladoch a v Oznámení  o vyhlásení verejného 
obstarávania a predložil výhodnú podľa zverejneného kritéria na vyhodnotenie ponúk. 
 
h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: nebolo použité 

rokovacie konanie ani súťažný dialóg 
i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia 
podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k): nebola prekročená lehota 
j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods.2: nebola prekročená lehota 
k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: zákazka nebola zrušená 

 


