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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

/Zákazka s nízkou hodnotou/ na predmet obstarávania, ktorým je: 
Uskutočnenie  stavebných  prác  s  názvom  „Dodávka  a montáž  elektrického
rozvádzača pre amfiteáter pod hradom“.

vyhotovená v súlade s § 42 odst. 8 a § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon  o verejnom obstarávaní“)

Vyhodnotenie sa konalo dňa  20.3.2014 o 15:00 hod na adrese: Obecný úrad Likavka,
Janovčíkova 815, 034 95 Likavka.

Výberové  konanie  -  za  účelom  obstarávania  uskutočnila  Obec  Likavka  prieskum
možných dodávateľov výberom písomných ponúk. Na predloženie ponúk boli písomne
vyzvaní predstavitelia 3 vybraných subjektov. Výzva na predloženie cenovej ponuky na
predmet zákazky bola v zmysle Smernice č. 1/2011 o postupe obce Likavka pri zadávaní
zákazky z nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania a v zmysle § 22 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní  zverejnená v profile  verejného obstarávateľa na úradnej  tabuli
obce.

Zoznam  všetkých  uchádzačov,  ktorí  predložili  ponuku  na  dodávku  a montáž
elektrického rozvádzača pre amfiteáter pod hradom aj s konečnou cenou:

1. Elektroinštalačné práce Peter Rázga
034 95  Likavka 644

3.476,79  EUR s DPH

2. Elektrické inštalácie a revízie Igor Šťava
Mokraď 279/10
034 93  Hubová

3.558,53  EUR s DPH

3. František Holota - HOFRA
034 95  Likavka 388

2.996,65  EUR s DPH

Všetky ponuky splnili formálne náležitosti.
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Na  základe  stanovených  kritérií  hodnotenia  boli  ponuky  na dodávku  a montáž
elektrického rozvádzača pre amfiteáter pod hradom vyhodnotené nasledovne:

Poskytovateľ služby Celková cena Umiestnenie podľa 
najnižšej ceny

František Holota - HOFRA
034 95  Likavka 388

2.996,65  EUR s DPH 1

Elektroinštalačné práce 
Peter Rázga
034 95  Likavka 644

3.476,79  EUR s DPH 2

Elektrické inštalácie a revízie
Igor Šťava
Mokraď 279/10
034 93  Hubová

3.558,53  EUR s DPH 3

Na  základe  predložených  cenových  ponúk  na  dodávku  a montáž  elektrického
rozvádzača  pre  amfiteáter  pod  hradom  bola  ako  víťazná  vyhodnotená  ponuka  od
uchádzača:  František  Holota  –  HOFRA,  ktorá  splnila  kritérium  najnižšej  ceny  zo
všetkých predložených ponúk.

Na  finančné  plnenie  predmetu  zákazky  verejným  obstarávateľom  vystaví  úspešný
uchádzač faktúru,  ktorú verejný obstarávateľ uhradí  po prebratí  predmetu zákazky do
užívania.

V Likavke dňa 20.3.2014

Zapísal: Ing. Marián Javorka, starosta obce

Ponuky vyhodnocovali členovia výberovej komisie, určenej Uznesením Obecného 
zastupiteľstva obce Likavka č. 57/2012:

Ing. Michal Švento – poslanec OZ Likavka .....................................

Jozef Peniak - poslanec OZ Likavka .....................................

Igor Marton - poslanec OZ Likavka .....................................

JUDr. Jaromír Pavlík – poslanec OZ Likavka .....................................
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