
 

OBEC KORŇA 
 
Č.j.: 319/2021        V Korni dňa 24.5.2021 

 
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 
 

 

Výstavba včelína a altánku Korňa 

 

 

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  
Email:   korna@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 (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“).  
 

 

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

 

Predmetom zákazky je vybudovanie  včelína a altánku na parcele č. C KN 1960/6 v k. ú. Korňa. 
Pozemok sa nachádza v blízkosti stáročných líp na Vigľáši v obci Korňa. Stavba včelín bude 
slúžiť pre umiestnenie včelích úľov. Stavba bude mať obdĺžnikový pôdorys, celkové rozmery 
5,96 m x 3,06 m a výška 3,7 m. Stavba bude na základových pätkách, obdĺžnikového pôdorysu. 
Stavba altán bude slúžiť na krátkodobé posedenie pre návštevníkov. Bude mať obdĺžnikový 
pôdorys, celkové rozmery 7,03 m x 3,06 m a výška 3,7 m. Stavba bude postavená na 
pôvodných kamenných základoch, bude obdĺžnikového pôdorysu, bude mať nosný systém 
z drevenej hranolovej konštrukcie, čiastočne obložený zrubovým obkladom, so sedlovou 
strechou a vstupný portál bude zo zachovanej kamennej pivnice.  
Obidve stavby budú celodrevené montované a budú obsahovať prvky pôvodnej architektúry 
oblasti Horných Kysúc.  
Obdobie realizácie výstavby: jún 2021 – september 2021 



 

Predpokladaná lehota výstavby: 3mesiace od prevzatia staveniska 
Kód CPV – Hlavný slovník verejného obstarávania:  
45112400-9 Výkopové práce  
45112700-2 Terénne úpravy 
45262300-4 Betonárske práce 
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a 
reštauračné stravovanie  
45212100-7 Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas 
03419000-0 Stavebné rezivo 
 

 

Predpokladaná cena je: 18.026,87  € bez DPH. 
 

 

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.  
 

  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  
 

V stanovenej lehote na predkladanie ponúk do 24.5.2021 do 10:00 hod. bolo doručených 5 
ponúk uchádzačov, a to:  

1. Z + P stav, spol. s. r. o., Korňa 834, 023 21  Korňa, IČO: 36430323, ponuka doručená 
elektronicky dňa 20.5.2021 o 6.45 hod. 

2. Jaroslav Koniar, Riečky 1029, 023 22  Klokočov, IČO: 37588036, 
ponuka doručená osobne dňa 21.5.2021 o 8.45 hod. 

3. STAVBY M.B., s. r. o., Štúrova 37, 023 54  Turzovka, IČO: 50010719, ponuka doručená 
osobne dňa 21.5.2021 o 8.50 hod. 

4. DREVENIČKY SK s.r.o., Ul. 17. novembra 958, 022 01  Čadca, IČO: 50668242, ponuka 
bola doručená osobne dňa 24.5.2021 o 7.20 hod. 

5. DRYADA garden, s. r. o., Oravské Veselé č. d. 379, 029 62  Oravské Veselé, IČO: 
46475869, ponuka bola doručená elektronicky dňa 24.5.2021 o 8.55 hod. 

 

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. 3a) a 3b) 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).  



 

 
Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk: 
 

P.č. 
 

  
 

 

 
 

 

1. Z + P stav, 
spol. s r. o. / 
IČO: 
36430323 

Korňa 834, 
Korňa, 
02321 

26 907,79 
EUR 

100 I. 

2. Jaroslav 
Koniar / 
IČO: 
37588036 

Riečky 1029, 
Klokočov, 
023 22 

28 696,55 
EUR 

93,77 III. 

3. Stavby M.B., 
s.r.o./ IČO: 50 
010 719 

Štúrova 37, 
Turzovka, 
023 54 

28 201,28 
EUR 

95,41 II. 

4. DREVENIČKY, 
s.r.o. /IČO: 
50 668 242  

Ul. 17. 
novembra 
958, Čadca, 
022 01 

30 212,54 
EUR 

89,06 IV. 

5. DRYADA 
garden, s.r.o. 
/ IČO: 
46475869 

Oravské 
Veselé č. d. 
379, Oravské 
Veselé, 029 
62  

36 609,12 
EUR 

73,50 V. 

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet 100 bodov. 
Verejný obstarávateľ zostavil poradie ponúk na základe pridelených bodov zostupne.  
 

 Odôvodnenie výberu 
 

Úspešným, ako je zrejmé z vyššie uvedenej tabuľky sa stal uchádzač s por. č. 1. Z + P stav, spol. 
s r. o. / IČO: 36430323, Korňa 834, Korňa, 02321, ktorý predložil cenu ponuky  26 907,79 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. 
 

 

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným 
uchádzačom Zmluvu o dielo. Návrh Zmluvy o dielo je súčasťou tejto výzvy príloha č. 4). 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.  



 

Predmet zákazky bude financovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku z Fondu malých projektov, program Interreg V-A SK – CZ, Európsky fond 
regionálneho rozvoja, spolufinancovaný zo ŠR SR a z rozpočtu obce Korňa. Podpis Zmluvy 
o dielo s úspešným uchádzačom je viazaný na obdržanie kladného vyjadrenia Žilinského 
samosprávneho kraja ako Správcu HCP FMP o podpise spomínanej Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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.  
Fakturácia bude prebiehať vždy raz mesačne, po ukončení mesiaca. Podkladom fakturácie 
bude vzájomne odsúhlasený súpis vykonaných prác. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní 
od ich doručenia objednávateľovi. 
Lehota na realizáciu zákazky: 3 mesiace odo dňa odovzdania staveniska. Začiatok realizácie je 
možný najskôr 1.6.2021 a ukončenie realizácie prác je možné najneskôr do 30.9.2021. 
Úspešný uchádzač / zhotoviteľ bude na prevzatie staveniska vyzvaný verejným 
obstarávateľom / objednávateľom. 
 

 

Zákazka je súčasťou projektu s názvom Dedičstvo erbov a tradičných remesiel obcí Korňa a 
Bílá, kód malého projektu: SK/FMP/6c/06/014, ktorý bude financovaný na základe Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov, program Interreg 
V-A SK – CZ, Európsky fond regionálneho rozvoja, spolufinancovaný zo ŠR SR a z rozpočtu obce 
Korňa.  
 

 
Ing. Marianna Bebčáková 

starostka obce 


