
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou  Bratislava, Limbová 1,  833 40 Bratislava 
 

 

S p r á v a    o   z á k a z k e 
podľa § 21   zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov. 
 
a) identifikácia verejného obstarávateľa,  predmet a hodnota  zákazky ( v € bez DPH), rámcovej 
dohody alebo dynamického nákupného systému: 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou  Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 
Predmet zákazky:  
Lieky 1 
Konečná hodnota zákazky celkom: 7 905 564,54 

b) použitý postup zadávania zákazky: Nadlimitná verejná súťaž 

c) dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného 
obstarávania a čísla týchto oznámení: 
 OJEU: 21.06.2013, 2013/S 119-202814, VVO:  22.06.2013 č.121/2013, 9740 - MST 
 
d) identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 
neuplatňuje sa 
 
e) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 
žiadny z uchádzačov nebol vylúčený 
 
f) odôvodnenie vylúčenia ponúk s neobvykle nízkou cenou: 
neuplatňuje sa 
 

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: 
 

Časť                          Úspešný  uchádzač      Cena po EA                
2,3, Transmedic Slovakia,  s.r.o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica 1 882 339,20 
14,15, B.Braun Medical, s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava 73 014,00  
18 Verum, s.ro., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice 52 680,00  
8,9, Intec Pharma, s.r.o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava 170 131,20  
5,6,7,10-13,16, Unipharma Prievidza 1s.l. a.s., Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 2 159 549,14  
17,19,22    
1,4,21, MED-ART, s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra 3 567 851,00  
  7 905 564,54   Odôvodnenie výberu:  Najnižšia  cena (po e-aukcii) 
 
h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: neuplatňuje sa 
i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j 
ods. 1 písm. k): neuplatňuje sa 
j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: neuplatňuje sa 
k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:  časť č.3.1,6.1,6.2,7 – nebola predložená 
žiadna ponuka 
 
V Bratislave,  dňa 19.11.2013 
Vypracoval: Ján Šubin 
 


