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Vec 
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  
  
 
  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Vám v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“)  a v súlade s bodom 29.2 časti súťažných podkladov A. Pokyny pre 
uchádzačov (Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk) oznamuje, že vo verejnom obstarávaní na 
predmet zákazky „PDÚ Skalica - rekonštrukcia“ ste 

 
 

n e u s p e l i . 

 

Dôvody, pre ktoré Vaša ponuka nebola prijatá: 
Podľa časti súťažných podkladov F. Kritériá hodnotenia ponúk úspešný bude ten uchádzač, ktorý 
navrhol za dodanie predmetu zákazky najlepší pomer ceny a kvality. Vami predložená cenová ponuka 
v elektronickej aukcii bola vyššia ako ponuka úspešného uchádzača, ktorý v elektronickej aukcii 
predložil najlepší pomer ceny a kvality za celý predmet zákazky a  umiestnil sa na 1. mieste v poradí. 
 
 
Poradie uchádzačov:  
1. MATEP, spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava, 
2. EUROFRAME, a.s., Sasinkova 2575/4, 909 01 Skalica, 
3. Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava. 

 
 
Identifikácia úspešného uchádzača:  
1. MATEP, spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava 
 
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:  
Na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality za celý predmet zákazky, ktorý predložil úspešný 
uchádzač v elektronickej aukcii v hodnote 530 153,78 € s DPH a lehota výstavby 268 kalendárnych 
dní, bola jeho ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia, preto sa umiestnil na 1. mieste v poradí. 
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Lehota, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní: 
V súlade s § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Vám oznamujeme, že proti vyhodnoteniu ponúk 
môžete podať verejnému obstarávateľovi námietku podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorá musí byť v súlade s § 170 ods. 4 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doručená 
najneskôr do desiatich dní odo dňa prevzatia tohto oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 
S pozdravom  

 
 
 
 

       PaedDr. Kornélia Černá 
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky 

 
 
         
 


