Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
na predmet zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“)
„Testovacie prúžky Reflotron Cholesterol“
konaného dňa 30. 9. 2013
Ponuky vyhodnocovali zamestnanci VšZP, ktorí zadávanie zákazky pripravovali:
Ing. František Grenda
Ing. Marek Kunc.
Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa dňa
24.9.2013 a zároveň bola zaslaná štyrom uchádzačom:
1. INTES Poprad, s.r.o., Nám.sv.Egídia 95, 058 01 Poprad,
2. MEDICAL GROUP SK, a.s., Turgenevova 19, 040 01 Košice,
3. UNIPHARMA – 1. Slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01
Bojnice,
4. PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribilinská 2/A, 831 04 Bratislava.
Predpokladaná hodnota zákazky bola do 6 000, 00 eur bez DPH.
Opis predmetu zákazky s nízkou hodnotou:
Predmetom zákazky je dodávka testovacích prúžkov Reflotron Cholesterol, Ringcaps 32
kapiláry a AccuCheh Safe-T-Pro Plus-jednorazové lancety.
Predpokladané množstvá:
Predmet
Množstvo /balení/
Testovacie
prúžky
Reflotron Cholesterol
Ringcaps 32 kapiláry
AccuChek Safe – T- Pro
Plus – jednorazové lancety

120
2
17

Kód CPV:
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 27.09.2013 do 10:00 hod. predložili ponuku
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky dvaja oslovení uchádzači
a dvaja oslovení uchádzači nám oznámili, že na našu výzvu nebudú reagovať v poradí:
Uchádzač č. 1 INTES Poprad, s.r.o., Nám.sv.Egídia 95, 058 01 Poprad,
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
5 865,01 eur bez DPH,
Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra - kópia,

1

-

Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom
v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne
o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky.

Uchádzač č. 2 MEDICAL GROUP SK, a.s., Turgenevova 19, 040 01 Košice,
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
5 041,04 eur bez DPH,
Uchádzač predložil:
- Výpis z obchodného registra - kópia,
- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom
v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne
o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky.
Uchádzač č. 3 UNIPHARMA – 1. Slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská
cesta 4, 972 01 Bojnice,
Nás informoval, že na našu výzvu nebude predkladať ponuku.
Uchádzač č. 4 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribilinská 2/A, 831 04
Bratislava.
Nás informoval, že nakoľko nedisponuje týmto zdravotníckym spotrebným
materiálom, ponuku nám nezašle.
1. Uchádzači č.1 a č.2 splnili podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z
Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 24.9.2013. Uchádzač č. 3 a 4 nezaslal ponuku.
Z tohto dôvodu komisia ponuku uchádzača č. 3 a 4 nevyhodnocovala.
Identifikácia úspešného uchádzača:
MEDICAL GROUP SK, a.s. Turgenevova 19, 040 01 Košice,
IČO: 31708030
DIČ: 2020481936
Kontaktná osoba: Ing. Veronika Zbušková
email: zbuskova@medicalgroupsk.sk
Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 608/V.
Verejný obstarávateľ na základe tejto Zápisnice
z vyhodnotenia
uchádzačovi Objednávku. Lehota ukončenia diela je určená do 14.10.2013.

ponúk zašle

Lehota viazanosti ponúk je určená do 30.11. 2013.
Prítomní zamestnanci VšZP, ktorí ponuky na uvedený predmet zákazky
vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu VšZP prijať ponuku úspešného uchádzača.
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača k realizácii zákazky na základe Objednávky.
Bratislava 30. 09. 2013
Zápisnicu podpísali:
Ing. František Grenda

.............................................

Ing. Marek Kunc

.............................................
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