Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská Republika

IMUNA PHARM
akciová spoločnosť

ZÁPISNICA PRE ČASŤ „OSTATNÉ“
(v súlade s § 33 a § 42 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/)
predloženými uchádzačmi v nadlimitnej zákazke pod značkou 10133 - MUS (Vestník č.124/2013 zo
dňa 27.06.2013) na predmet zákazky „Obstaranie služieb výskumu a vývoja pre projekty
KOMPETENČNÉ CENTRUM a TRANSFER FAKTOR“ (2. časť služieb výskumu a vývoja), realizovanú
osobou podľa § 7 ods. 1 IMUNA PHARM, a.s..
Komisia na vyhodnotenie ponúk pre predmet zákazky „Obstaranie služieb výskumu a vývoja pre
projekty KOMPETENČNÉ CENTRUM a TRANSFER FAKTOR“ (2. časť služieb výskumu a vývoja) bola
zriadená v súlade s § 40 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a pracovala v nasledujúcom
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).

V lehote na predkladanie ponúk do nadlimitnej zákazky „Obstaranie služieb výskumu a vývoja pre
projekty KOMPETENČNÉ CENTRUM a TRANSFER FAKTOR“ (2. časť služieb výskumu a vývoja) bola
predložená jedna ponuka. Členovia komisie po oboznámení sa s údajmi o uchádzačovi podpísali
čestné prehlásenie podľa § 40 ods 6. zákona a predloženú ponuku vyhodnocovali v súlade
s oznámením o vyhlásení užšej súťaže a súťažnými podkladmi.
Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky.
Por. č.
Názov uchádzača
uchádzača
Sídlo uchádzača
VUAB Pharma, a.s., Vltavská 53, 252 63
1.
Roztoky, Česká republika.

Poznámka
-

Na začiatku hodnotenia komisia skontrolovala:





Tel. ústredňa

overenie miesta, dátumu a času doručenia ponúk,
neporušenosť obálok, v ktorých boli predložené ponuky,
označenie obálok v súlade s bodom 16. súťažných podkladov,
predloženie ponuky v súlade s bodom 15. súťažných podkladov,

: (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

Komisia po kontrole konštatuje, že ponuka pre 2.časť služieb výskumu a vývoja predložená
spoločnosťou VUAB Pharma, a.s. splnila horeuvedené štyri body.
Komisia otvára časti ponúk označené ako „OSTATNÉ“ pre 2. časť služieb výskumu a vývoja a začína
kontrolu dokladov a opisu predmetu zákazky v súlade so súťažnými podkladmi.
Komisia pracovala počas nasledovných dňoch:


11.11.2013 (v čase 11:00 – 13:00 hod),

Prebiehalo vyhodnotenie predloženej ponuky pre 2. časť služieb výskumu a vývoja „OSTATNÉ“
od spoločnosti VUAB Pharma, a.s. - kontrola technických parametrov, ktoré boli požadované
v súťažných podkladoch.

Hodnotiaca komisia konštatuje po vyhodnotení predložených častí ponúk označené ako „OSTATNÉ“
nasledovné:
 spoločnosť VUAB Pharma, a.s. spĺňa minimálne technické parametre pre 2.časť služieb
výskumu a vývoja, ktoré boli požadované v súťažných podkladoch;
Hodnotenie predložených ponúk označených ako „OSTATNÉ“ pre 2.časť služieb výskumu a vývoja
sa uskutočňovalo na adrese IMUNA PHARM, a.s., Jarková 17, 082 22 Šarišské Michaľany.
Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
 Z nadlimitnej zákazky nebol vylúčený žiaden uchádzač.
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 časti ponúk označené ako
„OSTATNÉ“.
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Súčasťou zápisnice sú nasledovné prílohy:
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V Šarišských Michaľanoch, dňa 11.11.2013
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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