ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK OZNAČENÝCH AKO „KRITÉRIÁ“
predloženými uchádzačmi v rámci verejnej súťaže pod značkou 4787-MST (Vestník č.63/2013 zo dňa
29.03.2013) na predmet zákazky „Obstaranie tovarov pre projekt pod názvom Kompetenčné
centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech).“, realizovanú verejným
obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písmeno d) Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach.
Komisia na vyhodnotenie ponúk bola zriadená v súlade s § 40 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a pracovala v nasledujúcom zložení:







prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. – predseda komisie (s právom hodnotiť);
MVDr. Bhide Mangesh, PhD. – člen komisie (s právom hodnotiť);
doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD. – členka komisie (s právom hodnotiť);
Mgr. Silvia Hurtuková - členka komisie (s právom hodnotiť);
doc. MVDr. Štefan Faix, CSc. – člen komisie (bez práva hodnotiť).
Ing. Adriana Tóthová – členka komisie (bez práva hodnotiť);

Zoznam uchádzačov, ktorých časť ponuky označenej ako “KRITÉRIÁ“ sa hodnotila.
Por. č.
Názov uchádzača
uchádzača
Sídlo uchádzača
LABO – SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A,
1.
811 02 Bratislava
Po overení neporušenosti časti ponuky označenej ako „KRITÉRIÁ“ bola obálka otvorená a nadväzne
bol zverejnený obchodný názov, adresa sídla uchádzača a návrh na plnenie jednotlivých kritérií
určených verejným obstarávateľom nasledovne:
Por. č.
uchádzača
1.

Názov uchádzača
Sídlo uchádzača
LABO – SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A,
811 02 Bratislava

Cena celkom v EUR bez DPH za
celý predmet zákazky
679 000,00

Otváranie časti ponuky označenej ako „KRITÉRIÁ“ bolo neverejné, nakoľko verejný obstarávateľ bude
postupovať v súlade s § 43 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Hodnotenie predložených ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ sa uskutočnilo na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice.




Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
 Z verejnej súťaže nebol vylúčený žiadny uchádzač.
Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej
ponuky podpísaný všetkými účastníkmi:
 Konzultácia k odôvodneniu mimoriadne nízkej ponuky sa neuskutočnila.
Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
 Z verejnej súťaže nebol vylúčený žiaden uchádzač na základe mimoriadne nízkej ponuky.
Identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti
ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:
 Úspešný uchádzač bude určený po ukončení elektronickej aukcie.
Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
 Žiaden z členov komisie neodmietol podpísať zápisnicu z časti ponúk označené ako
„KRITÉRIÁ“.




Košice, dňa 28.06.2013
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