
 

Dolnooravská nemocnica s 

poliklinikou  

                     MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný Kubín  
                             ul. Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín  
                                                        v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
 

 

                                                                                    
Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk 

podľa zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
 

 

1. Názov verejného obstarávateľa: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši  

Jégého Dolný Kubín           

2. Sídlo verejného obstarávateľa:  Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

3. Názov zákazky:   Ultrazvukový prístroj 

4. Druh postupu:   Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 

5. Dátum a čas vyhodnotenia:  04.12.2019, 12:00       

6. Miesto vyhodnotenia:  DONsP Riaditeľstvo 

7. Prítomní členovia komisie:          Predseda komisie: MUDr. Miloslav Ostrihoň  

Člen komisie: Ing. Smoleňová Dáša 

8. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

1. NIMAG spol. s r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 

2. Medplus s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra 

9. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením 

dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk:  

Obchodné meno/názov 

uchádzača, sídlo/miesto 

podnikania uchádzača 

Poradie 

uchádzačov 

Návrh kritéria na 

vyhodnotenie ponúk 

predložených uchádzačom 

Odôvodnenie 

NIMAG spol. s r.o., 

Prievozská 4/B, 821 09 

Bratislava 

1. 31 790,00 EUR bez DPH 

Najnižšia cena 

a splnil kritéria na 

vyhodnotenie ponúk 

Medplus s.r.o., Chrenovská 

14, 949 01 Nitra 
2. 35 800,00 EUR bez DPH nesplnil podmienky 

 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: Spoločnosť Medplus s.r.o. nesplnila 

technické požiadavky predmetu zákazky a nedoložila k ponuke ani výpis z obchodného registra. 

11. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: žiadne 

12. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou: žiadne 

13. Záver vyhodnotenia ponúk:  



Na základe vyhodnotenia podmienok účasti, technickej špecifikácii a kritéria na vyhodnotenie ponúk – 

najnižšia cena zákazky bez DPH v EUR sa úspešným uchádzačom zákazky s nízkou hodnotou stal 

uchádzač: 

NIMAG spol. s r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 

14. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo 

potvrdzujú svojím podpisom.  

 

Mená a podpisy členov komisie: 

____________________________________ 

MUDr. Miloslav Ostrihoň 

Predseda komisie 

____________________________________ 

Ing. Dáša Smoleňová 

Člen komisie 

  

  

 

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Dolný Kubín, 04.12.2019 

 
 

Prílohy:  
 Evidencia doručených ponúk zo systému eZakazky.sk 

 Podklady od uchádzačov 


