
Obec Korňa 
Korňa 517, 023 21 Korňa 

Č. sp.: Výsl. - OHS/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:  
 

Odstránenie havarijného stavu požiarom zasiahnutej konštrukcie 
 

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 bolo odstránenie havarijného stavu požiarom zasiahnutej drevenej 

strešnej konštrukcie objektu obecného úradu. Požiar najviac poškodil drevenú hrivovú 

zónu s krokvami a prvkami stolice (väznica, stĺpiky, vzpery a klieštiny). Požiarom 

nezasiahnuté drevené časti strešnej konštrukcie sa javia v dobrom stave. Z uvedeného 

dôvodu navrhované stavebné práce zahŕňajú len rekonštrukciu poškodených častí 

strešných konštrukcii. Rekonštrukcia bude pozostávať z odstránenia celej plochy strešnej 

krytiny, vyrezania a demontáže poškodených častí strešnej väzby, montáže nových 

prvkov strešnej väzby, zhotovenia nového debnenia, zhotovenia nového zastrešenia 

strechy. Bližšie špecifikácie bola uvedená v prílohách výzvy. Rozsah stavebných prác 

bolo v rozsahu poskytnutých zadávacích podkladov verejného obstarávateľa. 
 

Verejný obstarávateľ neorganizoval obhliadky miesta realizácie stavebných prác. Na 

vypracovanie cenovej ponuky sa však odporúčalo záujemcom dohodnúť si obhliadku 

miesta realizácie zákazky za účasti zástupcu obce.   
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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:  

45261910-6 Opravy striech 

45111300-1 Demontážne práce 

45261100-5 Montáž strešných konštrukcií 

45261410-1 Strešné izolačné práce 
45261400-8 Oplechovanie 

45261210-9 Pokrývačské práce 
 

4. Predpokladaná cena predmetu zákazky:   
 

do 83 657,46 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 13. 03. 2019 do 09:00 hod. bolo doručených 

päť ponúk uchádzačov: 
 

1. Z + P STAV, spol. s.r.o., Korňa 834, 023 21 Korňa 

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

3. Juraj Krajčí, Turie 118, 013 12 Turie 

4. KROSS, spol. s r.o., Podvysoká 409, 023 57 Podvysoká  

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

Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky 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). 

 

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet         

100 bodov. Verejný obstarávateľ zostavil poradie ponúk na základe pridelených bodov 

zostupne. 
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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. 
Z + P STAV, spol. s.r.o. 

36 430 323 

Korňa 834,  

023 21 Korňa 
108 266,23 81,41 V. 

2. 
BROZ STAV s.r.o. 

50 608 835 

Rosina 207, 

Rosina 013 22 
99 226,01 88,83 II. 

3. 
Juraj Krajčí 

51 149 656 

Turie 118,  

013 12 Turie 
99 602,65 88,49 III. 

4. 
KROSS, spol. s r.o. 

36 760 072 

Podvysoká 409,  

023 57 Podvysoká 
105 898,50 83,23 IV. 

5. 
B & B, spol. s r.o., 

36 377 902 

Korňa 889,  

023 21 Korňa 
88 142,09 100,00 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. 5. B & B, 

spol. s r.o., Korňa 889, 023 21 Korňa, IČO: 36 377 902, ktorý predložil cenu ponuky            

88 142,09 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. Úspešný uchádzač bude na uzavretie zmluvy samostatne 

vyzvaný. 
 

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 


