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Č.sp.:VO/ZsNH/Inf.-CH/2020            Korňa 27. 08. 2020 

 

 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 

 

 

1. Predmet zákazky: 

 

Chodník súbežný s cestou III/2020 Korňa Ústredie v úseku od OÚ Korňa po križovatku   

k MŠ 

 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov:  Obec Korňa 
Sídlo:  Korňa 517, 023 21 Korňa 

IČO: 003140064 

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 

E-mail: 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 obstarávania bolo 

 

Predmetom zákazky bolo uskutočnenie stavebných prác podľa vypracovanej projektovej 

dokumentácie spojených s novostavbou jednostranného chodníka popri štátnej ceste 

III/2020 v obci Korňa. Navrhovaný chodník bude vedený po pravej strane o šírke 1,50 m 

pri štátnej ceste III. triedy 2020 v celkovej dĺžke 331,0 m. Začiatok úseku chodníka bude 

od staničenia cesty km 4,035 až po koniec úseku v km 4,366. V rámci chodníka bude tiež 

rekonštruovaných 8 vjazdov do rodinných domov v šírke už jestvujúcich. Povrchové 

dažďové vody budú z chodníka a z komunikácie odvedené do dažďovej kanalizácie, 

pričom sa vybuduje jedna vetva s dĺžkou 325,90 m. Dažďová kanalizácia bude križovať 

kanalizačné a vodovodné prípojky, a podzemné siete. 

 

Predmet zákazky sa skladá z dvoch objektov: 

SO 01 Chodník 

SO 02 Dažďová kanalizácia 
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Miesto realizácie stavebných prác: parcely č. 3521/1, 3648, 3649/2, 3673/2, 3674/5, 

4207/2 a aj parcela č. 3650/2 (pri objekte SO 02), k. ú. Korňa. 

 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bola uvedená v prílohách č. 5 až č. 30 Výzvy na 

predkladanie ponúk.  

 

Kód CPV – Hlavný slovník verejného obstarávania: 

45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 

45233160-8 Cestičky a iné spevnené povrchy 

45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 

45221220-0 Priepusty 

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

 

Predmet zákazky sa nedelil na časti. Ponuku bolo potrebné predložiť na celý predmet 

zákazky.  

 

6. Zverejnenie výzvy na predloženie ponuky 

 

Zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa: http://www.korna.sk/verejne-

obstaravanie/894-vyzva-na-predkladanie-ponuk-9 

 

7.  Predpokladaná hodnota zákazky 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe informácií z projektovej 

dokumentácie a jej hodnota je 130 425,28 EUR bez DPH. 

 

8. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a odôvodnenie výberu 
 

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 24. 08. 2020 do 09:00 hod. 

 

V určenej lehote bolo doručených šesť ponúk uchádzačov: 

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

 ponuka doručená elektronicky e-mailom dňa: 20.08.2020 o 19:40 hod. 

2.  STAVOSPOL, spol. s r.o., Jašíkova 101, 023 54 Turzovka 

 ponuka doručená osobne do podateľne obecného úradu dňa: 24. 08. 2020 o 07:20 hod 

3.  SAMAX.sk s.r.o., Vyšná Korňa 915, 023 21 Korňa 

 ponuka doručená elektronicky e-mailom dňa: 24.08.2020 o 07:45 

4.  KORZO Korňa s.r.o., Korňa 731, 023 21 Korňa 

 ponuka doručená osobne do podateľne obecného úradu dňa: 24. 08. 2020 o 08:20 hod 

5.  Estor Building, s.r.o., Vysoká nad Kysucou524, 023 55 Korňa 

 ponuka doručená osobne do podateľne obecného úradu dňa: 24. 08. 2020 o 08:26 hod 

6.  Respond&Co, s.r.o., Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10, Česká republika 

 ponuka doručená osobne do podateľne obecného úradu dňa: 24. 08. 2020 o 08:50 hod 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena stanovená uchádzačom           

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

http://www.korna.sk/verejne-obstaravanie/894-vyzva-na-predkladanie-ponuk-9
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EUR pri neplatcovi DPH) podľa oceneného výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 2 

Výzvy na predkladanie ponúk. 

 

Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky nasledovným spôsobom: 

 

Maximálny počet 100 bodov získa 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). 

 

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

IČO: 36 377 902 
Korňa 889, 023 21 Korňa 127 810,26   

2. 
STAVOSPOL, spol.     

s r.o. 

IČO: 30223849 

Jašíkova 101, 023 54 

Turzovka 
123 999,60 99,41 II. 

3. 
SAMAX.sk s.r.o. 

IČO: 50684990 

Vyšná Korňa 915, 023 21 

Korňa 
123 273,65 100,00 I. 

4. 
KORZO Korňa s.r.o. 

IČO: 51980401 
Korňa 731, 023 21 Korňa 125 440,56 98,27 III. 

5. 
Estor Building, s.r.o. 

IČO: 44212933 

Vysoká nad Kysucou524, 

023 55 Korňa 
129 478,22   

6. 
Respond&Co, s.r.o. 

IČO: 60777656 

Hladnovská 1255/23, 710 

00 Ostrava 10, Česká 

republika 

135 581,59   

 

Poznámka:  

Uchádzači č. 1 B&B, spol. s r.o., Korňa 889, 023 21 Korňa a č. 5 Estor Building, s.r.o., 

Vysoká nad Kysucou524, 023 55 Korňa predložili v ponukách Osvedčenia 

stavbyvedúceho – Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon 

činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby, hoci podľa požiadavky 

verejného obstarávateľa uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk malo byť súčasťou 

ponuky Osvedčenie stavbyvedúceho s odborným zameraním Inžinierske stavby – 

Dopravné stavby. Z tohto dôvodu ich ponuky neboli hodnotené s ohľadom na dodržanie 

princípov verejného obstarávania uvedené v ustanovení § 10 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

 

Uchádzač č. 6 Respond&Co, s.r.o., Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10, Česká 

republika predložil ako súčasť svojej ponuky „Osvědčení o autorizaci vydané Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbe podle zákona ČNR        
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č. 360/1992 Sb., pre Ing. Jiřího Říhu, kt. je autorizovaným stavitelem v oboru pozemní 

stavby“. Tento uchádzač však nepredložil oprávnenie stavbyvedúceho s požadovaným 

odborným zameraním pre Inžinierske stavby – Dopravné stavby, a preto jeho ponuka 

nebola hodnotená. 

 

Princípy verejného obstarávania uvedené v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní  

predstavujú základný aplikačný  a interpretačný kľúč k akémukoľvek inému ustanoveniu 

zákona o verejnom obstarávaní podľa metodického usmernenie ÚVO č. 15967-

5000/2016 zo dňa 12. 09. 2016. Z uvedeného vyplýva, že ak verejný obstarávateľ pri 

postupe podľa § 117 ods. 1 zákona    o verejnom obstarávaní realizuje výber dodávateľa 

takým spôsobom, že do úvahy pri tomto postupe posudzuje viacero ponúk je povinný 

dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie a riadiť sa určenými 

podmienkami a požiadavkami na vypracovanie ponuky od uchádzačov, ktoré sám určil 

vo Výzve na predkladanie ponúk. 

 

Ponuky uchádzačov č. 2. STAVOSPOL, spol. s r.o., Jašíkova 101, 023 54 Turzovka,        

3. SAMAX.sk s.r.o., Vyšná Korňa 915, 023 21 Korňa a 4. KORZO Korňa s.r.o., Korňa 

731, 023 21 Korňa boli zaradené do vyhodnotenia, nakoľko ich obsah zodpovedá 

všetkým určeným podmienkam a požiadavkám uvedeným vo Výzve na predkladanie 

ponúk a boli doručené v lehote na predloženie ponúk. 

 

Odôvodnenie výberu 

 

Úspešným uchádzačom na základe stanoveného spôsobu hodnotenia ponúk uchádzačov 

vo Výzve na predkladanie ponúk, ktoré splnili  určené podmienky a požiadavky na 

vypracovanie ponuky sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet 100 

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

hodnotiacim kritériom.  

 

Verejný obstarávateľ zostavil poradie ponúk na základe pridelených bodov zostupne. 

 

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

č. 3 SAMAX.sk s.r.o., Vyšná Korňa 915, 023 21 Korňa, IČO: 50684990, ktorý predložil 

cenu ponuky 123 273,65 EUR s DPH, pričom získal maximálny počet 100,0 bodov. 

 

Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronicky            

e-mailom na kontaktnú adresu uchádzača uvedenú v ponuke. 

 

9. Obchodné podmienky 

 

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným 

uchádzačom Zmluvu o dielo podľa prílohy č. 31 Výzvy na predkladanie ponúk. 

 

Verejný obstarávateľ vzhľadom na povinnosť upravenú v § 11 zákona o verejnom 

obstarávaní uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom vzhľadom na výšku zmluvnej ceny 

len v prípade, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona             

č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s nasledovným uchádzačom                            

v zostupnom poradí. 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva o dielo 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke 

verejného obstarávateľa. 

 

Lehota realizácie stavebných prác: 

do 3 mesiacov od dňa prevzatia staveniska. Úspešný uchádzač / zhotoviteľ bude na 

prevzatie staveniska vyzvaný verejným obstarávateľom /objednávateľom.  

 

10. Financovanie predmetu zákazky 

  

 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa                       

 a z poskytnutých úverových prostriedkov verejnému obstarávateľovi. 

  

11. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

  

 Táto zákazka nebude financovaná z fondov EÚ. 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Marianna Bebčáková 

           starostka obce 


