Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská Republika

IMUNA PHARM
akciová spoločnosť

Zápisnica z posúdenia predložených žiadostí
o účasť v užšej súťaži zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č. 124/2013
z 27. 06. 2013 pod číslom 10132 - MUT, na predmet zákazky: „Materiál pre laboratória, výrobu a
výskum vo farmaceutickej oblasti“ a výber záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky.
Žiadosť o účasť predložil nasledovní záujemcovia:
1. LABO – SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Doručená
poštou dňa 19. 07. 2013.
2. ALPAZEL spol. s r.o., Seifertova 45, 130 00 Praha 3, Česká republika. Doručená kuriérom
dňa 26.07.2013.
3. O.K. SERVIS BioPRO, s.r.o., Odlehlá 817/37, Praha 9 Česká republika. Doručená kuriérom
dňa 26.07.2013.
Hodnotenie žiadostí o účasť:
Komisia menovaná generálnou riaditeľkou IMUNA PHARM, a.s. na vyhodnotenie predložených
žiadostí o účasť v užšej súťaži v zložení:
 Ing. Štefan Boda – predseda komisie (s právom hodnotiť);
 Mária Hadbavná – členka komisie (s právom hodnotiť);
 MVDr. Peter Schvalb – člen komisie (s právom hodnotiť);
 Ing. Ida Feckaninová – členka komisie (s právom hodnotiť);
 RNDr. Marta Miklošová – člen komisie (s právom hodnotiť);
 Mgr. Mária Dugasová – členka komisie (s právom hodnotiť);
 Ing. Hana Karvai.– členka komisie (bez práva hodnotiť).
Na začiatku hodnotenia komisia skontrolovala:
 overenie miesta, dátumu a času doručenia žiadosti o účasť,
 neporušenosť obálok, v ktorých boli predložené žiadosti o účasť,
 označenie obálok v súlade s bodom VI.3.1) alebo názvom súťaže.
Komisia po kontrole konštatuje, že žiadosti o účasť predložené spoločnosťami LABO – SK, s.r.o.,
APLAZEL spol. s r.o., O.K. SERVIS BioPRO, s.r.o. splnili horeuvedené tri body.
Komisia otvára žiadosti o účasť a začína kontrolovať splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania pod značkou 10132-MUT (Vestník č.124/2013 zo dňa
27.06.2013).
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Komisia pracovala počas nasledovných dňoch:
 05.09.2013 (v čase 14:00 – 16:00 hod)
Prebiehala kontrola a vyhodnotenie splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. Členovia kontrolovali predložené
dokumenty spoločnosti LABO –SK, s.r.o.
 25.09.2013 (v čase 09:00 – 11:00 hod)
Prebiehala kontrola a vyhodnotenie splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. Členovia kontrolovali predložené
dokumenty spoločnosti ALPAZEL spol. s r.o.
Prebiehala kontrola a vyhodnotenie splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. Členovia kontrolovali predložené
dokumenty spoločnosti O.K. SERVIS BioPRO, s.r.o.
Hodnotiaca komisia konštatuje po vyhodnotení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
nasledovné:
 Spoločnosť LABO –SK, s.r.o. splnila podmienky účasti v plnom rozsahu v súlade s oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania a odporúča osobe podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzvať na predloženie
ponuky záujemcu LABO –SK, s.r.o.
 Spoločnosť O.K. SERVIS BioPRO, s.r.o. splnila podmienky účasti v plnom rozsahu v súlade
s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a odporúča osobe podľa § 7 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzvať na
predloženie ponuky záujemcu O.K. SERVIS BioPRO, s.r.o.
 Spoločnosť ALPAZEL spol. s r.o. nesplnila podmienky účasti v súlade s oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania a odporúča osobe podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevyzvať na predloženie ponuky
záujemcu ALPAZEL spol. s r.o.
Hodnotenie predložených žiadostí o účasť sa uskutočňovalo na adrese IMUNA PHARM, a.s., Jarková
17, 082 22 Šarišské Michaľany.

Tel. ústredňa

: (00421-51) 4562 111

Sekr. PR
Fax sekr. PR
Fax

: (00421-51) 4562 340
: (00421-51) 4562 300
: (00421-51) 4562 301

VÚB , a.s.
č.ú. 2915310153/0200
Mlynské nivy 1
829 90
Bratislava 25

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 10222/P

IČ DPH
DIČ:
IČO:

SK 2020014183
2020014183
36473685

Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská Republika

IMUNA PHARM
akciová spoločnosť

Súčasťou zápisnice sú nasledovné prílohy:







hodnotiaci hárok pre „splnenie podmienok účasti“ - Ing. Štefan Boda
hodnotiaci hárok pre „splnenie podmienok účasti „ - Mária Hadbavná
hodnotiaci hárok pre „splnenie podmienok účasti“ - MVDr. Peter Schvalb
hodnotiaci hárok pre „splnenie podmienok účasti“ - Ing. Ida Feckaninová
hodnotiaci hárok pre „splnenie podmienok účasti“ - RNDr. Marta Miklošová
hodnotiaci hárok pre „splnenie podmienok účasti“ - Mgr. Mária Dugasová

Zoznam vylúčených záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
 Z nadlimitnej zákazky bol vylúčený záujemca ALPAZEL spol. s r.o. z nasledovných dôvodov:
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijných alebo obchodných registrov.
 nepredložila doklady v súlade s § 26 ods. 1 písm. c), ktorými sa preukazuje súlad s § 26 ods.
2 písm. b),
 nepredložila doklady v súlade s § 26 ods. 1 písm. d), ktorými sa preukazuje súlad s § 26 ods. 2
písm. c),
Ďalej boli zistené ďalšie nedostatky predložených dokladov, na ktoré by osoba podľa § 7 použila § 33
ods. 6 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v prípade, že
by boli predložené hore uvedené doklady preukazujúce osobné postavenie v súlade s §26 zákona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov:
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijných alebo obchodných registrov.
 nepredložila doklady v súlade s § 26 ods. 1 písm. h), ktorými sa preukazuje súlad s § 26 ods. 2
písm. f).
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť.
 Bod 4 – výkazy ziskov a strát za roky 2010, 2011, 2012 neboli potvrdené v súlade s bodom 4.
 Bod 5 – súvahy za roky 2010, 2011, 2012 neboli potvrdené v súlade s bodom 5.
III.2.3)Technická spôsobilosť.
 Bod 1 – bola predložená referencia v nemeckom jazyku bez prekladu do štátneho jazyka
a bez zoznamu dodávok.
Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej
ponuky podpísaný všetkými účastníkmi:
 Nerelevantné.
Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
 Nerelevantné.
Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
 Žiaden z členov komisie neodmietol podpísať zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok
účasti.
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V Šarišských Michaľanoch, dňa 25.09.2013
Podpisy členov komisie:
Ing. Štefan Boda

..........................................

Mária Hadbavná

..........................................

MVDr. Peter Schvalb

..........................................

Ing. Ida Feckaninová

..........................................

RNDr. Marta Miklošová

..........................................

Mgr. Mária Dugasová

.........................................

Ing. Hana Karvai

.........................................
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