
OBEC KORŇA 

Č.j.: VO/ ZsNH/Inf.- KS /2019   Korňa 12. 06. 2019 

 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 

 

1. Predmet zákazky:  
 

Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Korňa 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov:  Obec Korňa 

Sídlo: Korňa 517, 023 21 Korňa 

IČO:  00314064 

Kontaktné miesto:  Obecný úrad, Korňa 517, 023 21 Korňa 

Kontaktná osoba:  Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce 

Mobil:  +421 908 929 405 

Telefón:  +421 41 4356 213 

Fax:  +421 41 4352 068 

Email:  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 je dodanie tovaru a poskytnutie služieb na 

základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek. 

 

4. Opis predmetu zákazky 
 

Predmetom zákazky bolo vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci 

Korňa. 
 

Kamerový systém bude pozostávať z: 

- 11 exteriérových kamier vybavených fixným objektívom s prisvietením a širokouhlým  

objektívom 

- napájacieho panelu 

- autentifikačného záznamového serveru 

- software na správu a archiváciu záznamov kamier 

- záložného zdroja 
 

Umiestnenie kamier bude v okolí obecného úradu, základnej školy, materskej školy, 

ihriska a cintorínu. Kamery budú nainštalované, tak že budú snímať len obecný majetok    

a priestor. Centrálny dispečing systému bude v budove obecného úradu.  
 

Kamerový systém bude pracovať nepretržite. Systém bude vytvárať a zároveň aj ukladať 

vytvorené záznamy. Záznamy sa budú ukladať na záznamové média. Zariadenie 

automaticky bude po 14 dňoch vymazávať najstaršie záznamy. 
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Nakoľko bude prevádzka zabezpečovaná pracovníkmi obecného úradu, dodávateľ 

kamerového systému po nainštalovaní systému zabezpečí zaškolenie obsluhy                    

s kamerovým systémom. 
 

Kód CPV – Hlavný slovník verejného obstarávania: 

35113000-9 Bezpečnostné inštalácie 

35125300-2 Bezpečnostné kamery 

80511000-9 Školenie pracovníkov  
 

5. Predpokladaná cena predmetu zákazky:   
 

Predpokladaná cena je: 10 888,10 € bez DPH 
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
 

Požadovala sa ponuka na celý predmet zákazky. 
 

7.    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 

V stanovenej lehote na predkladanie ponúk do 07. 06. 2019 do 09:00 hod. boli doručené 

dve ponuky uchádzačov, a to: 
 

1. SIGNAL-CODE, s.r.o., Špitálska 116/33, 984 01 Lučenec, IČO: 45697515 

2. STOP LUP, s.r.o., V. Spanyola 23, 010 01 Žilina, IČO: 45724351 
 

Kritérium hodnotenia: 
 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena stanovená uchádzačom 

celkom v EUR vrátane DPH za dodanie požadovaného predmetu zákazky (resp. cena 

celkom v EUR pri neplatcovi DPH) 
 

Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky nasledovným spôsobom: 
 

Maximálny počet 100 bodov získala ponuka uchádzača s najnižšou cenou ponuky.  

Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví úmerou podľa nasledovného 

vzorca: 
 

               najnižšia cena uchádzača 

Počet bodov     =  ––––––––––––––––––––––––––   x   100 

              cena hodnoteného uchádzača 

 
(výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta). 

 

Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk: 

 

 

P. č. 

 

 

Obchodné mená 

uchádzačov/ IČO 

 

Sídla alebo miesta 

podnikania 

uchádzačov 

Návrhy na 

plnenie kritériá 

najnižšia cena 

v EUR s DPH  

Pridelené 

body Σ 

(vylúčenie) 

Poradie 

 

1. 
SIGNAL-CODE, s.r.o. 
IČO: 45697 515 

Špitálska 116/33, 

984 01 Lučenec 
12 209,76 100,00 I. 

2. 
STOP LUP, s.r.o. 

IČO: 45 724 351 

V. Spanyola 23,  

010 01 Žilina 
13 057,51 93,51 II. 
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Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet 100 

bodov. Verejný obstarávateľ zostavil poradie ponúk na základe pridelených bodov 

zostupne. 
 

Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačovi elektronicky      

e-mailom. 
 

8. Odôvodnenie výberu: 
 

Úspešným, ako je zrejmé z vyššie uvedenej tabuľky sa stal uchádzač s por. č.1.  

SIGNAL-CODE, s.r.o., Špitálska 116/33, 984 01 Lučenec, ktorý predložil cenu ponuky 

12 209,76 EUR s DPH, pričom získal maximálny počet 100,0 bodov.  
 

9. Obchodné podmienky: 
 

Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu                  

z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky cez Okresný úrad 

Žilina na základe uzavretej Zmluvy č. 21/ZA/2018 a s dofinancovaním z rozpočtu obce. 
 

Z uvedeného dôvodu úspešný uchádzač ako zhotoviteľ je povinný strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania kedykoľvek, počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to 

oprávnenými osobami, ktorými sú:  
 

a.  Poskytovateľ dotácie MV SR a ním poverené osoby,  

b.  Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,  

c.  Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný      

orgán a nimi poverené osoby,  

d.  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

e.  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými    

právnymi predpismi SR a EÚ 
 

U konečného vyúčtovania verejný obstarávateľ predmetu zákazky požaduje vystavenie  

dvoch faktúr úspešným uchádzačom /zhotoviteľom nasledovne: 

 

1) do výšky 5 000,- EUR s DPH pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie zo štátneho 

rozpočtu  

2) do výšky zostávajúcej čiastky zmluvnej ceny pre zúčtovanie položky uhrádzanej              

z rozpočtu obce. 
 

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania vystaví úspešnému 

uchádzačovi objednávku. 
 

Objednávka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej 

stránke verejného obstarávateľa.  
 

Lehota na realizáciu zákazky: 1 mesiac od vystavenia objednávky 

 
 

 

             Ing. Marianna Bebčáková 

            starostka obce 


