
UVN-22-192/20 13-162119 

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok- fakultná nemocnica 

Ul. gen. M.Vesela 21,034 26 Ružomberok 

Zápisnica o vyhodnotení ponúk 
v zmysle § 42 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
pri použití elektronickej aukcie podľa§ 43 zákona 

Názov zákazky: Stomatologická súprava 6 ks 

Postup verejného obstarávania: postup podľa § l OO a § l 02 

Zákazka z hľadiska limitu: podlimitná 

Druh predmetu: tovar 

I. Členovia komisie 

Komisia na otváranie a vyhodnocovanie ponúk bola menovaná v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon") v nasledujúcom zložení: 
predseda komisie: Ružinák Radoslav, MUDr. 
člen komisie: Frkáňová Gabriela 
člen komisie: Jaroš Jozef, Ing. 
člen komisie: Mikušiaková Monika, Bc .. 

II. Rekapitulácia práce komisie: 

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 25.02.2014 o 13:00 hod .. Počet uchádzačov, 
ktorí predložili ponuky podľa stanovených podmienok a v lehote určenej na predkladanie 
ponúk bol 5 a ich zoznam je nasledovný: 
CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III/29, 84104 Bratislava 
DENTALLl, s.r.o., Strojnícka 18, 08006 Prešov 
EUROSPOL. MEDIA, s.r.o., Škultétyho 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom 
MEDIMA-SK s.r.o., Kostolná 28, 04001 Košice 
METEC PLUS s.r.o., Jesenná 9, 04001 Košice 

Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným vyhlásením, 
že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie. Menovanie 
komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 

Komisia otvárala časti ponúk, označených ako "Ostatné" dňa 25.02.2014 o 14:00 hod. 
v mieste otvárania: Zasadačka VO, č.d. l R.A 403. 

Priebeh otvárania častí ponúk, označených ako "Kritériá" je zdokumentovaný v zápisnici 
z otvárania ponúk, ktorá je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na 
použitie elektronickej aukcie otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" sa uskutočnilo 
bez prítomnosti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk nebola poslaná uchádzačom. 

Po úvodnom úplnom vyhodnoteni ponúk sa použ~je elektronická aukcia. Všetci uchádzači, 
ktor<'ch ponukv splnili všetkv určené podmienkv budú e1ektronickvmi .prostriedkami súčasne 

"' ... . ..,. • ... ,.1 

vyzvaní na účasf v elektronickej aukcii. Konečné poradie uchádzačov bude vyhodnotené 
automatizovaným spôsobom v elektronickej aukcii a úspešný uchádzač bude určený na 



základe výsledku elektronickej aukcie. V tejto zápisnici v časti IIL bod í) je uvedcn)1 úspešný 
na zúklade úvodného vyhodnotenia ponúk, ktoré nie je konečné. 

Dokumentácia súvisiaca s použitím elektronickej aukcie bude súčasťou dokumentácie 
o verejnom obstarávaní. 

III. Priebeh vyhodnotenia ponúk 

O vyhodnotení ponúk komisia vyhotovila podľa § 42 ods. 8 zákona túto zápisnicu, v ktorej sú 
uvedené podstatné skutočnosti o verejnom obstarávaní: 

a) Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: 
predseda komisie: Ružinák Radoslav, MUDr. - právo hodnotiť ponuky: Áno 
člen komisie: Frkáňová Gabriela - právo hodnotiť ponuky: Áno 
člen komisie: Jaroš Jozef, Ing.- právo hodnotiť ponuky: Áno 
člen komisie: Mikušiaková Monika, Bc. - právo hodnotiť ponuky: Áno 

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

l. EUROSPOL. MEDIA, s.r.o., Škultétyho 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom 
cena bez DPH: 45 540,-

2. METEC PLUS s.r.o., Jesenná 9, 04001 Košice 
cena bez DPH: 63 600,-

3. DENTALLl, s.r.o., Strojnícka 18, 08006 Prešov 
cena bez DPH: 64 500,-

4. CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III/29, 84104 Bratislava 
cena bez DPH: 

5. MEDIMA-SK s.r.o., Kostolná 28, 04001 Košice 
cena bez DPH: 58 200,-

c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III/29, 84104 Bratislava 
nesplnil podmienky účasti. 

d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia 
mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi 

Nebolo použité. 

e) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

Nebolo použité. 

fl) Poradie uchádzačov 
l. EUROSPOL. MEDIA, s.r.o., Škultétyho 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom 
2. MEDIMA-SK s.r.o., Kostolná 28, 04001 Košice 
3. METEC PLUS s.r.o., Jesenná 9, 04001 Košice 
4. DENTALLl, s.r.o., Strojnícka 18,08006 Prešov 
5. CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III/29, 84104 Bratislava 

f2) Identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov 
úspešnosti ponuky alebo ponúk; 



1. EUROSPOL. MEDIA, s.r.o., Škultétyho 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom 
Dôvod úspešnosti: 

tJvedcný úspešný uchádzač je určený na základe úvodného vyhodnotenia ponúk, ktoré nic je 
konečné. Konečné poradie uchádzačov bude vyhodnotené automatizovaným spôsobom 
v elektroníckej aukcíi. 

g) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti 

CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III/29, 84104 Bratislava 
Uchádzač nesplnil podmienky účasti. 

DENT ALU, s.r.o., Strojnícka 18, 08006 Prešov 
Uchádzač splnil podmienky účasti. 

EUROSPOL. MEDIA, s.r.o., Škultétyho 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom 
Uchádzač splnil podmienky účasti. 

MEDIMA-SK s.r.o., Kostolná 28, 04001 Košice 
Uchádzač splnil podmienky účasti. 

METEC PLUS s.r.o., Jesenná 9, 04001 Košice 
Uchádzač splnil podmienky účasti. 

h) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu 
s výhradou. Nebolo použité. 

IV. Záver 

Komisia odovzdala všetky ponuky a kompletnú dokumentáciu verejnému obstarávateľovi na 
zadanie elektronickej aukcie. 

Zápisnicu spracoval(a): Ing. Jaroš Jozef dňa: 28.03.2014 

l i ~-
___ .. ·,: (),/ 

. \. ... i podp1s: ......... \ . .it························ 

"-J 
Podpisy členov komisie: 

predseda komisie: Ružinák Radoslav, MUDr. •~•••n 
člen komisie: Frkáňová Gabriela .................... <? ........ . 
"l k . . J J f "\-) "-- ( cen omisie: aroš oze , Ing ................. --~···················~······ / 

člen komisie: Mikušiaková Monika, Bc ...... .:.. ...... /~:.~~··············· 



UVN-22-192/20 13-162/20 

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok- fakultná nemocnica 

Ul. gen. M.Vesela 21,034 26 Ružomberok 

Zápisnica o vyhodnotení ponúk 
v zmysle § 42 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
pri použití elektronickej aukcie podľa§ 43 zákona 

Názov zákazky: Stomatologická súprava 6 ks 

Postup verejného obstarávania: postup podľa § l OO a § l 02 

Zákazka z hľadiska limitu: podlimitná 

Druh predmetu: tovar 

I. Členovia komisie 

Komisia na otváranie a vyhodnocovanie ponúk bola menovaná v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon") v nasledujúcom zložení: 
predseda komisie: Ružinák Radoslav, MUDr. 
člen komisie: Frkáňová Gabriela 
člen komisie: Jaroš Jozef, Ing. 
člen komisie: Mikušiaková Monika, Bc. 

II. Rekapitulácia práce komisie: 

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 25.02.2014 o 13:00 hod .. Počet uchádzačov, 
ktorí predložili ponuky podľa stanovených podmienok a v lehote určenej na predkladanie 
ponúk bol 5 a ich zoznam je nasledovný: 
CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III/29, 84104 Bratislava 
DENTALLl, s.r.o., Strojnícka 18, 08006 Prešov 
EUROSPOL. MEDIA, s.r.o., Škultétyho 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom 
MEDIMA-SK s.r.o., Kostolná 28, 04001 Košice 
METEC PLUS s.r.o., Jesenná 9, 04001 Košice 

Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným vyhlásením, 
že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie. Menovanie 
komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 

Komisia otvárala časti ponúk, označených ako "Ostatné" dňa 25.02.2014 o 14:00 hod. 
v mieste otvárania: Zasadačka VO, č.d. l R.A 403. 

Priebeh otvárania častí ponúk, označených ako "Kritériá" je zdokumentovaný v zápisnici 
z otvárania ponúk, ktorá je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na 
použitie elektronickej aukcie otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" sa uskutočnilo 
bez prítomnosti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk nebola poslaná uchádzačom. 

Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk sa uskutočnila elektronická aukcia. Všetci 
uchádzači, ktorých ponuky splnili všetky určené podmienky boli elektronickými 
prostriedkami súčasne vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Konečné poradie uchádzačov 
bolo vyhodnotené automatizovaným spôsobom v elektronickej aukcii a úspešný uchádzač bol 



určený na základe výsledku elektronickej aukcie. V tejto zápisnici v časti III. bod f) je 
uvedený úspešný uchádzač určený na základe výsledku elektronickej aukcie. 

Dokumentácia súvisiaca s použitím elektronickej aukcie je súčasťou dokumentácie 
o verejnom obstarávaní. 

III. Priebeh vyhodnotenia ponúk 

O vyhodnotení ponúk komisia vyhotovila podľa§ 42 ods. 8 zákona túto zápisnicu, v ktorej sú 
uvedené podstatné skutočnosti o verejnom obstarávaní: 

a) Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: 
predseda komisie: Ružinák Radoslav, MUDr.- právo hodnotiť ponuky: Áno 
člen komisie: Frkáňová Gabriela- právo hodnotit' ponuky: Áno 
člen komisie: Jaroš Jozef, Ing. - právo hodnotiť ponuky: Áno 
člen komisie: Mikušiaková Monika, Bc. - právo hodnotiť ponuky: Áno 

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 
l. EUROSPOL. MEDIA, s.r.o., Škultétyho 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom 
cena bez DPH: 45 540,-

2. METEC PLUS s.r.o., Jesenná 9, 04001 Košice 
cena bez DPH: 63 600,-

3. DENTALLl, s.r.o., Strojnícka 18,08006 Prešov 
cena bez DPH: 64 500,-

4. CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III/29, 84104 Bratislava 
cena bez DPH: 

5. MEDIMA-SK s.r.o., Kostolná 28,04001 Košice 
cena bez DPH: 58 200,-

c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 
CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III/29, 84104 Bratislava 
Uchádzač nesplnil podmienky účasti. 
Nepredložil nasledujúce doklady: - § 26 ods. l písm. a); - § 26 ods. l písm. b ); - § 26 ods. 
l písm. c ); - § 26 ods. l písm. d); - § 26 ods. l písm. e ); - § 26 ods. l písm. h); - § 26 
ods. l písm. i); - § 26 ods. l písm. j); - § 27 ods. l písm. a); - § 28 ods. l pís.a). 

d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia 
mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi 

Nebolo použité. 

e) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

Nebolo použité. 

f1) Poradie uchádzačov 
l. EUROSPOL. MEDIA, s.r.o., Škultétyho 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 
2. MEDIMA-SK s.r.o., Kostolná 28, 04001 Košice 
3. DENTALLl, s.r.o., Strojnícka 18,08006 Prešov 
4. METEC PLUS s.r.o., Jesenná 9, 04001 Košice 

34 200,- € 
34 700,- € 
44 900,- € 
63 600,- € 



f2) Identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov 
úspešnosti ponuky alebo ponúk 
l. EUROSPOL. MEDIA, s.r.o., Škultétyho 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom 
Dôvod úspešnosti: Uvedený úspešný uchádzač je určený na základe výsledku elektronickej 
aukcie. 

g) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti 

CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III/29, 84104 Bratislava 
Uchádzač nesplnil podmienky účasti. 

DENTALLl, s.r.o., Strojnícka 18, 08006 Prešov 
Uchádzač splnil podmienky účasti. 

EUROSPOL. MEDIA, s.r.o., Škultétyho 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom 
Uchádzač splnil podmienky účasti. 

MEDIMA-SK s.r.o., Kostolná 28,04001 Košice 
Uchádzač splnil podmienky účasti. 

METEC PLUS s.r.o., Jesenná 9, 04001 Košice 
Uchádzač splnil podmienky účasti. 

h) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu 
s výhradou 

Nebolo použité. 

IV. Záver 

Komisia vyzvala úspešného uchádzača aby predložil doklady preukazujúce splnenie 
podmienok účasti, ktorých splnenie bude znova posudzovať. V prípade splnenia podmienok 
účasti, nebude sa meniť poradie z výsledku el.aukcie V prípade vylúčenia úspešného 
uchádzača sa bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí. 
Komisia týmto ukončí svoju činnosť a odovzdá všetky ponuky a kompletnú dokumentáciu 
verejnému obstarávateľovi. 

Zápisnicu spracoval(a): Ing. Jaroš Jozef dňa: 02.04.2014 
i 
.i ,-------· 
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podpis: ...... \;'·;·········· 

Podpisy členov.clwmi:i•:. N 
predseda komisie: Ruzmák Radoslav, MUDr. . ................................................ . 
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clen komisie: Jaros Jozef, Ing ............ ··!··································· / 
l /A člen komisie: Mikušiaková Monika, Bc~ ..................... ~-4:~~·············· 



Názov výsledkového súboru: 

Vyhlasovateľ aukcie- Názov: 

Vyhlasovateľ aukcie- sídlo: 

Vyhlasovateľ aukcie - e-mail: 

aukcia_ 2702 _ vysledky _signed. pdf 

UVN SNP Ružomberok-FN 

ul.gen.M.Vesela 21, Ružomberok, 03426 

jarosj@uvn.sk 

VÝSLEDKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

Predmet aukcie: Stomatologická súprava 6 ks 

Začiatok aukcie: 

Koniec aukcie: 

Druh aukcie: 

Spôsob aukcie: 

Kritérium aukcie: 

02.04.2014, 09:00:00 

02.04.2014, 09:30:00 

Obstarávanie 

Nákupná aukcia 

Najnižšia cena 

Názov log súboru: 

Neaktivita pre predlžovanie v min.: 

aukcia_ 2702 _logy_ signed. pdf 

2 

Skutočný koniec aukcie: 02.04.2014, 09:57:54 

Výsledné Názov účastníka aukcie V stupn á cena do 
poradie Email účastníka aukcie [suma] 

l. EUROSPOL MEDIA s.r.o. 
45540.00 

eurospolmedia@stonline.sk 

Číslo 
Názov položky 

V stup ná cena do 
položky aukcie [položka] 

1 Stomatologická súprava 6 ks 45540.00 

Strana 1 (4) 

Výsledná cena z 
aukcie [suma] 

34200.00 

Výsledná cena z 
aukcie [položka] 

34200.00 

(' 



Názov výsledkového súboru: 

Vyhlasovatel' aukcie - Názov: 

Vyhlasovatel' aukcie - sídlo: 

Vyhlasovatel' aukcie - e-mail: 

aukcia _2702 _ vysledky _ signed.pdf 

UVN SNP Ružomberok-FN 

ul.gen.M.Vesela 21, Ružomberok, 03426 

jarosj@uvn.sk 

VÝSLEDKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

Predmet aukcie: Stomatologická súprava 6 ks 

Začiatok aukcie: 

Koniec aukcie: 

Druh aukcie: 

Spôsob aukcie: 

Kritérium aukcie: 

02.04.2014, 09:00:00 

02.04.2014, 09:30:00 

Obstarávanie 

Nákupná aukcia 

Najnižšia cena 

Názov log súboru: 

Neaktivita pre predlžovanie v min.: 

aukcia _2702 _logy_ signed. pdf 

2 

Skutočný koniec aukcie: 02.04.2014, 09:57:54 

Výsledné Názov účastníka aukcie Vstupná cena do 
poradie Email účastníka aukcie [suma] 

2. MEDIMA-SK s.r.o. 
58200.00 

medima@medima~sk.sk 

.... 

Číslo 
Názov položky 

Vstupná cena do 
položky aukcie [položka] 

1 Stomatologická súprava 6 ks 58200.00 

Strana 2 (4) 

Výsledná cena z 
aukcie [suma) 

34700.00 

Výsledná cena z 
aukcie [položka] 

34700.00 

i 



Názov výsledkového súboru: 

Vyhlasovateľ aukcie- Názov: 

Vyhlasovateľ aukcie - sídlo: 

Vyhlasovateľ aukcie- e-mail: 

aukcia_ 2702 _ vysledky _signed. pdf 

UVN SNP Ružomberok-FN 

ul.gen.M.Vesela 21, Ružomberok, 03426 

jarosj@uvn.sk 

VÝSLEDKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

Predmet aukcie: 

Začiatok aukcie: 

Koniec aukcie: 

Druh aukcie: 

Spôsob aukcie: 

Kritérium aukcie: 

Názov log súboru: 

Neaktivita pre predlžovanie v min.: 

Skutočný koniec aukcie: 

Stomatologická súprava 6 ks 

02.04.2014, 09:00:00 

02.04.2014, 09:30:00 

Obstarávanie 

Nákupná aukcia 

Najnižšia cena 

aukcia_2702_1ogy_signed.pdf 

2 

02.04.2014, 09:57:54 

Výsledné Názov účastníka aukcie 
1 

Vstupná cena do 
poradie Email účastníka aukcie [suma] 

3. DentAII, spol. s r.o. 
64500.00 

dentall@dentall.sk 

' ~~ ---- -------- ---- ------ -----

Číslo 
Názov položky 

Vstupná cena do 
položky aukcie [položka] 

1 Stomatologická súprava 6 ks 64500.00 
L --------

Strana 3 (4) 

Výsledná cena z 
aukcie [suma] 

44900.00 

~------

Výsledná cena z 
aukcie [položka] 

44900.00 



Názov výsledkového súboru: 

Vyhlasovateľ aukcie- Názov: 

Vyhlasovateľ aukcie- sídlo: 

Vyhlasovateľ aukcie- e-mail: 

aukcia_ 2702 _ vysledky _signed. pdf 

UVN SNP Ružomberok-FN 

ul.gen.M.Vesela 21, Ružomberok, 03426 

jarosj@uvn.sk 

VÝSLEDKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

~· 

Predmet aukcie: Stomatologická súprava 6 ks 

Začiatok aukcie: 

Koniec aukcie: 

Druh aukcie: 

Spôsob aukcie: 

Kritérium aukcie: 

02.04.2014, 09:00:00 

02.04.2014, 09:30:00 

Obstarávanie 

Nákupná aukcia 

Najnižšia cena 

Názov log súboru: 

Neaktivita pre predlžovanie v min.: 

aukcia_ 2702 _logy_ signed. pdf 

2 

Skutočný koniec aukcie: 02.04.2014, 09:57:54 

Výsledné Názov účastníka aukcie Vstupná cena do 
poradie Email účastníka aukcie [suma] 

4. METEC PLUS s.r.o. 
63600.00 fazekas@metec.sk 

Číslo 
Názov položky 

Vstupná cena do 
položky aukcie [položka] 

1 Stomatologická súprava 6 ks 63600.00 

Výsledná cena z 
aukcie [suma] 

63600.00 

Výsledná cena z 
aukcie [položka] 

63600.00 

Výsledky boli vygenerované aukčným systémom,© 2010-2014 LLARIK, s.r.o.: 02.04.2014, 10:10:05- techsupport@aukciaas.sk. 
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