Správa o zákazke
podľa § 21 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení
a) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Predmet zákazky:
Hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo
dynamického nákupného systému:
b) Použitý postup zadávania zákazky:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 BratislavaNové Mesto
Dodanie softvérových licencií PACS a prehliadacích staníc
ako aj nevyhnutného hardvérového zabezpečenia PACS
systému.

Predpokladaná hodnota: 480 733,33 EUR

Nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže
s elektronickou aukciou
c) Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom
03.07.2013 v Úradnom vestníku EÚ pod značkou
vestníku Európskej únie a číslo oznámenia:
2013/S 127-217523
Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku
03.07.2013 vo Vestníku verejného obstarávania č.
verejného obstarávania a číslo oznámenia:
129/2013 pod značkou 11499 - MST
d) Identifikáciu vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu
Neuplatňuje sa.
e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia
VISION IT SOLUTIONS a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, pre nesplnenie požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky v zmysle § 42 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Neboli vylúčené ponuky z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky.
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
COLUMBEX INTERATIONAL, a.s. Rusovská cesta 1, 851 05 Bratislava
Úspešný uchádzač splnil podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického
postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača vo verejnom obstarávaní, ním ponúkaný
predmet zákazky spĺňa zadefinované základné charakteristiky predmetu zákazky a jeho výsledná cenová
ponuka v elektronickej aukcii bola najnižšia.
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.
Neuplatňuje sa.
f)

PhDr. Peter Hložný, MPH
osoba zodpovedná za procesnú
stránku verejného obstarávania
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