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Odôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky 
podľa § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení 
 

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav,  Klenová 1, 833 10 Bratislava 

Predmet zákazky: Komplexná dodávka zdravotníckej techniky pre potreby Kliník a 
oddelení Národného onkologického ústavu 

Postup verejného 
obstarávania: 

Zadávanie nadlimitnej zákazky  
postupom verejnej súťaže s elektronickou aukciou 

Vyhlásenie postupu 
verejného obstarávania: 

26.10.2013 v Úradnom vestníku EÚ pod značkou 2013/S 209-361890 a  
24.10.2013 vo Vestníku verejného obstarávania č. 208/2013 pod značkou 
17539 - MST. 

Verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup verejného obstarávania v rámci vyššie uvedenej 
nadlimitnej zákazky z nasledovných dôvodov: 

− Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania a v Úradnom 
vestníku EÚ. 

− K súťažným podkladom bol poskytnutý neobmedzený prístup elektronickými prostriedkami 
a súťažné podklady boli poskytnuté dvadsiatim záujemcom. 

− Podmienky účasti boli stanovené primerane predmetu zákazky a boli nediskriminačné. 

− Minimálna úroveň požiadaviek na vlastnosti predmetu zákazky boli stanovené podľa potrieb 
verejného obstarávateľa. 

− Uchádzač: UNOTECH, spol. s r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín splnil podmienky účasti. 

− Kritérium pre vyhodnotenie ponúk: Celková zmluvná cena v eurách, ktorou sa rozumie celková 
konečná zmluvná cena za dodávku predmetu zákazky v eurách, v súlade s časťou D. Spôsob určenia 
ceny. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu 
DPH 0 %. V prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH je konečná cena s DPH a preto sa bude 
hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH je konečná cena bez DPH a 
preto sa bude hodnotiť cena bez DPH. 

Úspešnosť ponúk sa určila podľa výšky Celkovej zmluvnej ceny v eurách uvedenej v jednotlivých 
ponukách. 

Pre predkladanie nových cien upravených smerom nadol bola použitá elektronická aukcia. 

Úspešným sa stane uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu celkovú zmluvnú cenu v eurách (v znení 
podľa bodu 1.1 časti G. súťažných podkladov).  

− Ponuka uchádzača UNOTECH, spol. s r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, splnila podmienky 
účasti a splnila požiadavky verejného obstarávateľa na vlastnosti predmetu zákazky a zároveň 
splnila požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.  

− Verejný obstarávateľ má pozitívne skúsenosti z poskytovania obstarávaných služieb zo strany 
úspešného uchádzača z predchádzajúcich období. Po úplnom vyhodnotení ponuky dospel k 
presvedčeniu, že zmluvné podmienky budú plnené zo strany poskytovateľa služieb na vysokej 
úrovni v súlade s dodržaním princípu hospodárnosti a nevidí tak dôvod neakceptovania ponuky. 

− Obstarávaný predmet zákazky je nevyhnutný pre zabezpečenie plynulého chodu zdravotníckeho 
zariadenia v záujme neohrozenia života pacientov a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup verejného 
obstarávania pre daný predmet zákazky.  


