
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:  
Zdravotnícke pomôcky 1 
Konečná hodnota zákazky celkom: 308 688,60 

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: 26.04.2013, 2013/S 082-137809, VVO:  82/2013, 6564 - MST, 26.04.2013 
 
 d) identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 
neuplatňuje sa 
 

e) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 
časť č. 5: Beznoska Slovakia, s.r.o., Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica  
časť č. 3: Teleflex Medica, s.r.o., Valová 49, 921 01 Piešťany 
Odôvodnenie: Nesplnené podmienky uvedené v súťažných podkladoch 
 
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        

1 Johnson&Johnson, s.r.o., Karadžičová 12, 821 08 Bratislava 136 991,50  
2 Timed, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava 41 143,00  
3 Unomed, s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín 52 864,00  
4 žiadna ponuka  0,00  
5 Medilas, s.r.o. Malinová 2/A, 811 04 Bratislava 43 909,10  
6 Dina-Hitex SK, s.r.o., ul.MUDr.A.Churu 2905/1, 911 01 Trenčín 33 781,00   

  308 688,60   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.4 – nebola predložená žiadna 
ponuka 
 
 
V Bratislave,  dňa 13.09.2013 
Vypracoval: Ján Šubin 
 


