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 10133 - MUS, na predmet zákazky: „Obstaranie služieb výskumu a vývoja
pre projekty KOMPETENČNÉ CENTRUM a TRANSFER FAKTOR“ – 2. časť služieb výskumu a vývoja
a výber záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky.

Žiadosť o účasť predložil jeden záujemca:
1. VUAB Pharma, a.s., Vltavská 53, 252 63 Roztoky, Česká republika. Doručená osobne dňa
26. 07. 2013 o 14:00 hod
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) Doplňujúce informácie oznámenia o vyhlásení užšej
súťaže.

Komisia po kontrole konštatuje, že žiadosť o účasť pre 2.časť služieb výskumu a vývoja predložená
spoločnosťou VUAB Pharma, a.s. splnila horeuvedené tri body.
Komisia otvára žiadosť o účasť pre 2. časť služieb výskumu a vývoja a začína kontrolovať splnenie
podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania pod značkou 10133MUS (Vestník č.124/2013 zo dňa 27.06.2013).
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Komisia pracovala počas nasledovných dňoch:


05.09.2013 (v čase 11:00 – 13:00 hod)

Prebiehala kontrola a vyhodnotenie splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. Členovia kontrolovali predložené
dokumenty spoločnosti VUAB Pharma, a.s..


16.09.2013 (v čase 11:00 – 13:00 hod)

Prebiehala kontrola a vyhodnotenie splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. Členovia kontrolovali predložené
dokumenty spoločnosti VUAB Pharma, a.s..

Hodnotiaca komisia konštatuje po vyhodnotení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
nasledovné:
 Spoločnosť VUAB Pharma, a.s. 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 VUAB Pharma, a.s..
Hodnotenie predložených žiadostí o účasť pre 2.časť služieb výskumu a vývoja sa uskutočňovalo na
adrese IMUNA PHARM, a.s., Jarková 17, 082 22 Šarišské Michaľany.
Súčasťou zápisnice sú nasledovné prílohy:







Tel. ústredňa

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
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Zoznam vylúčených záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
 Z nadlimitnej zákazky nebol vylúčený žiaden záujemca.
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 16.09.2013
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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