OBEC KORŇA
Č.j.: VO/ZsNH/Most/2019/I

Korňa 30. 04. 2019

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
1.

Predmet zákazky:
Most - Základná škola Korňa

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Mobil:
Telefón:
Fax:
Email:

Obec Korňa
Korňa 517, 023 21 Korňa
00314064
Obecný úrad, Korňa 517, 023 21 Korňa
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
+421 908 929 405
+421 41 4356 213
+421 41 4352 068
korna@korna.sk

Obec Korňa je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“).
3.

Použitý postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Ide o predmet
zákazky nie bežne dostupný na trhu, ktorým sú stavebné práce poskytované na základe
špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek podľa vypracovanej projektovej
dokumentácie a podmienok vydaného stavebného povolenia.

4.

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky boli stavebné práce na objekte „Most - Základná škola Korňa“
súvisiace s demoláciou fyzicky opotrebovaného pôvodného mostného objektu a
vybudovaním novej mostovej konštrukcie a telesa mosta o parametroch - dĺžka
premostenia: kolmá 10,015m, šikmá 10,17m mm s napojením na miestnu komunikáciu a
cestu III. triedy č. III/2020.
Stavebné práce budú realizované v rozsahu poskytnutých zadávacích podkladov
verejného obstarávateľa v členení stavebných objektov:
SO 00 Demolácia pôvodného objektu
SO 01 Most
SO 02 Úprava toku
SO 03 Komunikácie - dopravné napojenie mosta
Kód CPV – Hlavný slovník verejného obstarávania:
45111100-9 Demolačné práce
45221110-6 Stavebné práce na mostoch,

45246200-5 Práce na ochrane riečnych brehov
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest
5.

Predpokladaná cena predmetu zákazky:
Predpokladaná cena stanovená je projektom stavby ako PHZ: 169.186, 86 € bez DPH

6.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požadovala sa ponuka na celý predmet zákazky.

7.

Výzva na predloženie ponúk
Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená dňa 16. 04. 2019 na webovej stránke
verejného obstarávateľa:
http://www.korna.sk/verejne-obstaravanie/669-vyzva-na-predkladanie-ponuk-mostzakladna-skola-korna-2
Následne bola Výzva na predloženie ponuky zaslaná toho istého dňa t.j. 16. 04. 2019
nasledovným záujemcom elektronicky e-mailom dňa na emailové adresy:
bab@bab.sk
stavbykross@gmail.com
rugersro@gmail.com
suhrada@stavospolturzovka.sk
pbsan@pbsan.sk
Uchádzača mali možnosť predložiť ponuky poštou, osobne na adresu: Obec Korňa,
Obecný úrad, Korňa 517, 023 21 Korňa v samostatnej zalepenej obálke s označením:
PONUKA NEOTVÁRAŤ! a heslom: Most, alebo elektronickou poštou na e-mailovú
adresu: moravcik.ivo@gmail.com . Do predmetu e-mailovej správy mal uchádzač uviesť:
Cenová ponuka -Most.

8. Doručené ponuky
V určenej lehote na predkladanie ponúk do 25. 04. 2019 do 09:00 hod. bola doručená
jedna ponúka uchádzača:
B & B, spol. s r.o., Korňa 889, 023 21 Korňa, IČO: 36 377 902
Verejný obstarávateľ očakával v procese verejného obstarávania širšiu účasť uchádzačov
s možnosťou výberu z viacerých predložených ponúk tak, aby získal najefektívnejšie
riešenie pre dodanie predmetu zákazky. Na zverejnenú Výzvu na predkladanie ponúk na
internetovej stránke verejného obstarávateľa a následne i zaslanú však ostatní možní
záujemcovia nereagovali. Keďže nie je predpoklad získania viacerých ponúk vzhľadom
na špecifickosť predmetu zákazky, ani pri opakovaní verejného obstarávania, verejný
obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu jedinej doručenej ponuky.
9 . Posúdenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa
Predložená ponuka uchádzača obsahovala nasledovné :
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a) Identifikačné údaje uchádzača zo dňa 24. 04. 2018 podpísané p. Miroslavom
Neckárom, konateľom spoločnosti,
b) Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu a že nie je v konflikte záujmov vo vzťahu
k verejnému obstarávateľovi a osobe poverenej zadávaním zákazky zo dňa 24. 04. 2019
podpísanú p. Miroslavom Neckárom, konateľom spoločnosti
b) Navrhovanú cenu ponuky uchádzača s prílohami zo dňa 24. 04. 2019 podpísanú p.
Miroslavom Neckárom, konateľom spoločnosti
V rámci navrhovanej ceny ponuky uchádzač uviedol:
Cenu bez DPH:
147 057,30 €
DPH 20%:
29 411,46 €
Cenu vrátane DPH: 176 468, 76 €
c) Ocenený výkaz výmer
Uchádzač ocenil všetky položky výkazov výmer podľa prílohy č. 2 Výzvy na
predkladanie ponúk.
d) Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti
stavbyvedúceho s odborným zameraním Inžinierske stavby - Dopravné stavby, Mosty
vydané podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. obdobné
osvedčenia vydané v krajine Európskej únie pre Ing. Vladimíra Šipula. Ev č. SKSI
11452. Predmetné osvedčenie bolo predložené ako fotokópia dokladu s originálnym
podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie vydané spolu s prílohou
rozsahu oprávnenia.
e) Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
Výpis Obchodného registra Okresného súdu Žilina k dátumu 24. 04. 2019 , Oddiel : Sro,
Vložka č. 10915/L preukazujúci oprávnenie uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu
k danému predmetu zákazky uvedený predmet podnikania (činnosti): Vykonávanie
inžinierskych stavieb.
g) Vyplnený Návrh Zmluvy o dielo
Uchádzač ďalej predložil:
Doklad – Výpis z registra partnerov verejného sektora, č. vložky 19384, stav aktuálny ku
dňu 24. 04. 2019.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bola ponuka uchádzača posúdená ako spĺňajúca
požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a bola
zaradená do vyhodnotenia.
10. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Jediným kritériom určeným na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena stanovená
uchádzačom celkom v EUR vrátane DPH za dodanie požadovaného predmetu zákazky
(resp. cena celkom v EUR pri neplatcovi DPH).
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Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuku nasledovným spôsobom:
Počet bodov =

najnižšia cena uchádzača
––––––––––––––––––––––––––
cena hodnoteného uchádzača

x 100

(výsledok bol zaokrúhlený na dve desatinné miesta).

Maximálny počet 100 bodov získala ponuka uchádzača s najnižšou cenou ponuky.
Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet
100 bodov.

Obchodné mená
P. č.
uchádzačov/ IČO
1.

B & B, spol. s r.o.
IČO: 36 377 902

Sídla alebo miesta
podnikania
uchádzačov
Korňa 889,
023 21 Korňa

Návrhy na
Pridelené
plnenie kritériá
Poradie
body Σ
najnižšia cena
(vylúčenie)
v EUR s DPH
176 468,76

100,00

I.

Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačovi elektronicky
e-mailom.
11. Odôvodnenie výberu:
Úspešným, ako je zrejmé z vyššie uvedenej tabuľky sa stal uchádzač B & B, spol. s r.o.,
Korňa 889, 023 21 Korňa, IČO: 36 377 902, ktorý predložil cenu ponuky 176 468,76 €
s DPH, pričom získal maximálny počet 100,0 bodov. Ponuka sa stala úspešnou na
základe jediným hodnotiaceho kritéria a to ceny ponuky, berúc do úvahy neprekročenie
výšky finančných prostriedkov, ktorú mal verejný obstarávateľ určenú ako
predpokladanú hodnotu zákazky 169 186, 86 € bez DPH, t. j. 203 024,24 € s DPH, čo
predstavuje nižšiu cenu predloženej ponuky oproti PHZ o 26 555, 48 € s DPH.
12. Obchodné podmienky:
Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným
uchádzačom zmluvu o dielo.
Lehota realizácie stavebných prác: do 4 mesiacov od dňa prevzatia staveniska. Úspešný
uchádzač / zhotoviteľ bude na prevzatie staveniska vyzvaný verejným obstarávateľom /
objednávateľom.
Zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej
stránke verejného obstarávateľa.

Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce
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