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Prešov, 17.9.2013 

Vec:  

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

SEMBID, s.r.o., ako verejný obstarávateľ, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, realizoval verejné obstarávanie na výber 

zhotoviteľa predmetu zákazky uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 121/2013 zo dňa 22.06.2013, 

pod kódom 9750 - MSS s názvom: „Právne služby, štúdie a expertízy pre projekt: Výskumné centrum aplikovanej 

biomedicínskej diagnostiky“ formou podlimitnej zákazky. 

 

Ako uchádzačovi v tejto súťaži Vám v zmysle §44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov oznamujeme, že ste vo verejnej súťaži pre 1. časť predmetu zákazky 

 

n e u s p e l i . 

  

Dôvody neprijatia Vašej ponuky: V predmetnej súťaži bolo stanovené jedno kritérium vyhodnotenia ponúk - 

najnižšia cena. Pretože celková cena Vašej ponuky bola vyššia ako celková cena prijatej ponuky, v súťaži ste 

neuspeli. 

 

Identifikácia úspešného uchádzača: Ako úspešný bol vyhodnotený uchádzač : 

• Pre 1 časť predmetu zákazky : FUTEJ & Partners, s.r.o., Radlinského  2, 811 07 Bratislava 

• Pre 2 časť predmetu zákazky : nebola predložené žiadna ponuka 

• Pre 3 časť predmetu zákazky : KRD molecular technologies s.r.o., Jókaiho 58, 821 06 Bratislava 
 
Charakteristiky a výhody prijatej ponuky : Celková cena zákazky v prijatej ponuke v € s DPH, čo je cena najnižšia 

spomedzi všetkých hodnotených ponúk. 

• Pre 1. časť predmetu zákazky : 27.000,00 € 

• Pre 3. časť predmetu zákazky : 29.760,00 € 
 

Výsledné poradie uchádzačov :  

Názov uchádzača/ 1. časť predmetu zákazky Cena v € s DPH Poradie 
FUTEJ & Partners, s.r.o., Radlinského  2, Bratislava 27.000,00  1 
Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Svätoplukova  30, Bratislava 42.120,00  2 
Čarnogurský ULC s.r.o., Tvarožkova  5, 814 99 Bratislava 129.600,00  3 
  

Názov uchádzača/ 3. časť predmetu zákazky Cena v € s DPH Poradie 

KRD molecular technologies s.r.o., Jókaiho 58, Bratislava 29.760,00 1 
 

Lehota, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §138 ods. 2 písm. f) :  Námietky sa podávajú v listinnej 

podobe a musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia 

o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Ďakujeme Vám za doručenú ponuku 

 

S pozdravom 

MUDr. Anton Karabinoš, PhD.  

v zastúpení : Ing. Rastislav Tapšák 

na základe mandátnej zmluvy 


