
OBEC KORŇA 

Č.j.: VO/ZsNH/ Inf.- HZ/2020   Korňa 29. 05. 2020 

 

 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 

 

1. Predmet zákazky:  

 

Prístavba hasičskej zbrojnice 

 

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:  starostka@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 v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

3. Použitý postup verejného obstarávania 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

4. Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky boli stavebné práce na objekte prístavby hasičskej zbrojnice v obci 

Korňa v rozsahu zadávacích podkladov verejného obstarávateľa uvedených v prílohe 

výzvy na predkladanie ponúk. Predmet zákazky bol rozdelený na etapy 

s predpokladaným dokončením do r. 2023 v závislosti na finančných možnostiach 

verejného obstarávateľa. 

 

Stavebné práce na prístavbe hasičskej zbrojnice zahŕňajú realizáciu elektroinštalácie, 

zateplenie obvodového plášťa objektu, zateplenia strechy, opravy a zhotovenia 

vnútorných omietok. Stavebné práce sa budú realizovať len v rozsahu vymedzeným 

výkazom výmer. 

 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bola uvedená v prílohách výzvy na predloženie 

ponuky. 

 

Kód CPV – Hlavný slovník verejného obstarávania: 

45216121-8 Stavebné práce na objektoch hasičských staníc 

45310000-3 Elektroinštalačné práce 
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45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení 

45312311-0 Inštalovanie bleskozvodov  

45321000-3 Tepelnoizolačné práce 

45410000-4 Omietkarské práce 

45442100-8 Maliarske a natieračské práce 

45443000-4 Fasádne práce 

 

5. Predpokladaná cena predmetu zákazky:   

 

do 40 225,48 EUR bez DPH 

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

 

Predmet zákazky je rozdelený na etapy pre r. 2020 až 2023, ktorých rozsah závisí od 

finančných možností verejného obstarávateľa, t.j. poskytnutej dotácie zo štátneho 

rozpočtu SR na príslušné roky a vlastných finančných prostriedkov obce. Predpokladaná 

dĺžka ukončenia jednotlivých etáp bude upravená dodatkom k zmluve po dohode 

zmluvných strán v priebehu realizácie etáp diela. 

 

7.    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

V stanovenej lehote na predkladanie ponúk do 29. 05. 2020 do 09:00 hod. boli doručené 

štyri ponuky uchádzačov, a to: 

1. STAVOCOM SK, s.r.o., Podvysoká č. 18, 023 57 Podvysoká, IČO: 36 393 428 

ponuka doručená osobne do podateľne obecného úradu dňa: 28. 05. 2020 o 09:30 hod. 

2. Miroslav Michalisko, Vyšný Koniec 458, 023 54 Turzovka, IČO: 45 999 686 

ponuka doručená osobne do podateľne obecného úradu dňa: 28. 05. 2020 o 13:40 hod. 

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

ponuka doručená osobne do podateľne obecného úradu dňa: 29. 05. 2020 o 07:30 hod. 

4. EMEL SK s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, 

Pobočka Čadca, IČO: 51 426 986, ponuka doručená elektronicky e-mailom dňa:      

29. 05. 2020 o 08:28 hod. 

 

Kritérium hodnotenia: 

 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena stanovená uchádzačom          

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

v EUR pri neplatcovi DPH) podľa oceneného výkazu výmer uvedeného v prílohe           

č. 2 výzvy na predloženie ponúk. 

 

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). 
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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. 
STAVOCOM SK, s.r.o. 

IČO: 36 393 428 

Podvysoká č. 18,  

023 57 Podvysoká 
45 283,25 96,64 III. 

2. 
Miroslav Michalisko  
IČO: 45 999 686 

Vyšný Koniec 458 

023 54 Turzovka 
44 390,77 

(Neplatca DPH) 
98,59 II. 

3. 
DABAelektro, s.r.o.  

IČO: 51 779 889 

Olešná č. 59 

023 52 Olešná 
43 763,08 100,00 I. 

4. 
EMEL SK s. r. o. 
IČO: 51 426 986 

Karpatské námestie 10/A,  

831 06 Bratislava - mestská 

časť Rača, Pobočka Čadca 
45 913,44 95,32 IV. 

  

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet 100 

bodov. Verejný obstarávateľ zostavil poradie ponúk na základe pridelených bodov 

zostupne. 

 

Všetky ponuky boli zaradené do vyhodnotenia nakoľko ich obsah zodpovedá všetkým 

určeným podmienkam vo výzve na predloženie ponúk. 

 

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

cenu ponuky 43 763,08 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. 

 

9. Obchodné podmienky: 

 

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným 

uchádzačom zmluvu o dielo. 

 

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. 
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Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu a to 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky na 

základe uzavretej Zmluvy č. PHZ-OPK1-2019-003037 a s dofinancovaním z rozpočtu 

obce. 

 

Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 

súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami 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 vyúčtovania verejný obstarávateľ predmetu zákazky požaduje vystavenie faktúr 

úspešným uchádzačom /zhotoviteľom nasledovne: 

1) vo výške 11 264,06 EUR s DPH z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu pre rok 

2020, 

2) v dohodnutých výškach jednotlivých etáp z čiastky zmluvnej ceny pre r. 2021 až 2023, 

3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prerušiť stavebné práce, resp. ukončiť 

zmluvu v štádiu dokončenej etapy v ktorejkoľvek fáze, a to v prípade nedostatku 

finančných prostriedkov. 

 

 

 

 

             Ing. Marianna Bebčáková 

            starostka obce 


