
Obec Korňa 
Korňa 517, 023 21 Korňa 

Č. sp.: Výsl. - RE/2019  Korňa 19. 03. 2019 

 

 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 

 

postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.                  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

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. 

 

 

1. Predmet zákazky:  

 

Rekonštrukcia elektroinštalácie 

 

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 o verejnom 

obstarávaní. 

 

3. Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky bola rekonštrukcia elektroinštalácie požiarom zasiahnutej časti 

budovy obecného úradu v obci Korňa. Rekonštrukcia zahŕňa výmenu vybavenia 

rozvádzačov, vybúranie existujúcich rozvodov elektroinštalácie, demontáže pôvodného 

zariadenia (zásuviek, vypínačov, svetiel), vybúrania rýh pre nové rozvody 

elektroinštalácie, vybudovania nových rozvodov elektroinštalácie, montáže nového 

zariadenia (vypínačov, zásuviek), spätnej montáže demontovaných svetiel na pôvodné 

miesta, inštalácie nových svetiel (len v počte podľa výkazu výmer), oprava omietok v 

časti nových rozvodov v rozsahu zadávacích podkladov. Pôvodné svietidlá budú 

demontované a vzhaľom na ich stav po posúdení budú spätne použité. Pri rekonštrukcii 

sa pripravia i rozvody a vývody pre novo plánovaných 8 svietidiel. Bližšie špecifikácie sú 

uvedené v prílohách tejto výzvy. 

Poznámka: Elektroinštalačné práce sa budú realizovať len v rozsahu podľa výkazu výmer 

uvedeného v prílohe č.2. 
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Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania. 

 

CPV - Hlavný slovník 

Hlavný predmet:  

45310000-3 Elektroinštalačné práce 

45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení 

 

4. Predpokladaná cena predmetu zákazky:   

 

do 24 108,31 EUR bez DPH 
 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

 

Požadovala sa ponuka na celý predmet zákazky. 

 

6 . Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

V určenej lehote na predkladanie ponúk do 15. 03. 2019 do 11:00 hod. bolo doručených 

osem ponúk uchádzačov: 

 

1. ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o., Cetínska 67/35, 941 07 Veľký Kýr  

2. BROZ STAV s.r.o., Rosina 207, 013 22 Rosina  

3. ELISTA, s. r. o., Skalité 966, 023 14 Skalité 

4. Dávid Zmatek, Hrubý Buk 735, 023 22 Klokočov 

5. Ing. Branislav Brandis, Oščadnica 1450, 023 01 Oščadnica 

6. B & B, spol. s r.o., Korňa 889, 023 21 Korňa  

7. TP Company, s.r.o., Višňové 413, 013 23 Višňové 

8. DABAelektro, s.r.o., Olešná 59, 023 52 Olešná 

 

Po určenej lehote na predkladanie ponúk bola doručená jedna ponuka od uchádzača 

BauTrades, s.r.o., Sabinovská 59, 080 01 Prešov dňa 15. 03. 2019 o 14:52 hod., ktorá 

nebola zaradená do vyhodnotenia.  

 

Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky, ktoré boli doručené v určenej lehote na 

predkladanie ponúk nasledovným spôsobom: 

 

Jediným kritériom 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). 

 

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

Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanovil úmerou podľa nasledovného 

vzorca: 

 
                                                           najnižšia cena uchádzača 

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

                                                          cena hodnoteného uchádzača 

 
(výsledok bol zaokrúhlený na dve desatinné miesta). 
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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. 

 

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. 
ZÁPADOSLOVENSKÍ 

ELEKTRIKÁRI s.r.o.,  

51 705 613 

Cetínska 67/35,  

941 07 Veľký Kýr 
26 216,52 79,45 IV. 

2. 
BROZ STAV s.r.o. 

50 608 835 

Rosina 207,  

013 22 Rosina 
28 626,14 72,76 VIII. 

3. 
ELISTA, s. r. o. 

36 725 382 

Skalité 966, 

023 14 Skalité  
27 904,91 74,64 V. 

4. 
Dávid Zmatek 

51 124 394 

Hrubý Buk 735,  

023 22 Klokočov 
28 170,02 73,94 VI. 

5. 
Ing. Branislav Brandis 

40 465 918 

Oščadnica 1450,  

023 01 Oščadnica 
28 289,33 73,63 VII. 

6. 
B & B, spol. s r.o. 

36 377 902 

Korňa 889,  

023 21 Korňa 
25 956,00 80,24 III. 

7. 
TP Company, s.r.o. 

50 169 891 

Višňové 413,  

013 23 Višňové 
25 934,95 80,31 II. 

8. 
DABAelektro, s.r.o. 

51 779 889 

Olešná 59,  

023 52 Olešná 
20 828,16 100,00 I. 

  

Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronicky      

e-mailom. 

  

7. Odôvodnenie výberu: 

 

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

č.8  DABAelektro, s.r.o., Olešná 59, 023 52 Olešná, IČO: 51 779 889, ktorý predložil 

cenu ponuky 20 828,16 EUR s DPH, pričom získal maximálny počet 100,0 bodov. 

 

Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny, ktorá bola jediným 

hodnotiacim kritériom. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného 

obstarávateľa. 

 

8. Obchodné podmienky: 

 

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným 

uchádzačom zmluvu o dielo. Na uzavretie zmluvy bude úspešný uchádzač samostatne 

vyzvaný. 
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V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne 

uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu o dielo s 

nasledujúcim uchádzačom  v zostupnom poradí. 

 

Zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej 

stránke verejného obstarávateľa.  

 

 

 

 

            Ing. Marianna Bebčáková 

           starostka obce 


