
 

OBEC KORŇA 
 
Č.j.: 319/2021        V Korni dňa 13.5.2021 

 

Výzva na predloženie ponuky 
 
I. Základné informácie:  
 

 

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.  
 

 

Lehota na predkladanie ponúk je do: 24.5.2021 do 10.00 hod.  
 

 
 
a) Poštou, osobne: Uchádzač predloží ponuku na adresu: Obec Korňa, Obecný úrad, 

Korňa 517, 023 21 Korňa v samostatnej zalepenej obálke s označením: PONUKA 
NEOTVÁRAŤ! a heslom: Výstavba včelína a altánku Korňa 

alebo  

b) Elektronickou poštou: Uchádzač predloží ponuku na e-mailovú adresu: 
janarapusakova@korna.sk. Do predmetu e-mailovej správy uvedie uchádzač: 
Cenová ponuka - Výstavba včelína a altánku Korňa 
 

 

Ponuka musí obsahovať:  

a) Čestné vyhlásenie  

V čestnom vyhlásení uchádzač prehlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. Zároveň v čestnom vyhlásení uvedie, že nie je v konflikte 
záujmov vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi a osobe poverenej zadávaním zákazky podľa 
§ 117 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač vyplní prílohu č. 1 a) alebo b) tejto výzvy na 
predkladanie ponúk. 



 

Ak je uchádzačom fyzická osoba vyplní prílohu č. 1 a), ak je uchádzačom právnická osoba vyplní 
prílohu č. 1 b).  

b) Identifikačné údaje v rozsahu  

Identifikačné údaje uchádzača musia obsahovať tieto údaje: obchodný názov, sídlo, štatutárny 
zástupca, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie neplatca DPH), 
právna subjektivita, e-mail, tel. číslo. Identifikačné údaje sú uvedené v prílohe 1a) a 1b). 
 

c) Navrhovanú cenu ponuky uchádzača  

Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu v rozsahu: cena bez DPH, výška DPH, cena s DPH. 
Neplatca DPH uvedie cenu celkom v EUR. Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky 
náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto 
skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o cene ponuky.  
Ak je uchádzač neplatcom DPH vyplní prílohu č. 2a), ak je uchádzač platcom DPH vyplní prílohu 
č. 2b). 

d) Ocenený výkaz výmer  

Uchádzač ocení všetky položky výkazu výmer podľa Prílohy č. 3a) Výkaz výmer včelín a Príloha 
č. 3b) Výkaz výmer altán tejto výzvy. Je nevyhnutné vyplniť a predložiť obidva výkazy výmer. 
Uchádzač zahrnie do ceny v predloženej ponuke všetky náklady spojené s plnením 
požadovaného predmetu zákazky ako aj náklady nevyhnutné na úplné a riadne plnenie 
zákazky. Technické požiadavky a charakteristiky uvedené vo výkaze výmer odvolávajúce sa na 
odkazy konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo 
miesto pôvodu alebo výroby, boli použité z dôvodu, že predmet zákazky nebolo možné opísať 
dostatočne presne a zrozumiteľne iným spôsobom. Uchádzač môže ponúknuť ekvivalentné 
výrobky a špecifikácie, ak vo svojej ponuke preukáže, že ním navrhované ekvivalentné výrobky 
sú rovnocenné a spĺňajú určené technické požiadavky verejného obstarávateľa.  
Uchádzač v rámci cenovej ponuky predloží aj vyplnenú Zmluvu o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 4) 
tejto výzvy. V Zmluve o dielo uchádzač vyplní údaje o zhotoviteľovi, zmluvnú cenu, miesto 
dátum podpisu a podpis zhotoviteľa. Inak do zmluvy nezasahuje. 

e) Doklad o oprávnení dodávať tovar  

Výpis zo Živnostenského registra (FO), resp. Obchodného registra (PO) preukazujúci 
oprávnenie uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k danému predmetu zákazky. Uchádzač 
sa môže preukázať na splnenie uvedenej podmienky účasti zápisom do zoznamu 
hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejného obstarávanie podľa § 152 zákona o 
verejnom obstarávaní.  
 

 Otváranie ponúk 

Otváranie ponúk je neverejné a uskutoční sa dňa 24.5.2021 o 16.00 hod. v priestoroch 
Obecného úradu Korňa. 
 

 Lehota viazanosti ponúk 

Lehota viazanosti ponúk je do: 31.10.2021. 



 

  

 Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi 
Osoba určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Jana Rapušáková, pracovník OU, 
e-mail: janarapusakova@korna.sk, mobil č.: +421 917 120 193. 
 

 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.  
 

 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena stanovená uchádzačom celkom v 
EUR vrátane DPH za dodanie požadovaného predmetu zákazky (resp. cena celkom v EUR pri 
neplatcovi DPH) podľa ocenených výkazov výmer uvedených v prílohe č. 3a) a 3b).  
 

 

Nie.  
 

 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom: Maximálny počet 100 bodov 
získa 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).  

 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet 100 
bodov. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov zostupne. 
Ponuka bude zaradená do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým 
určeným podmienkam v tejto výzve a bude doručená v lehote na predloženie ponúk. Verejný 
obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronicky e-mailom.  
 

 

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.  
 

 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní určené podmienky účasti,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo 
výzve na predkladanie ponúk, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,  
- ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú 
má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.  
 
II. Súťažné podklady  
 
Verejný obstarávateľ pre vypracovanie ponuky predkladá tieto súťažné podklady na 
vypracovanie ponuky:  
Príloha č. 1a) Čestné vyhlásenie (FO)  
Príloha č. 1b) Čestné vyhlásenie (PO)  
Príloha č. 2a Návrh cenovej ponuky (neplatca DPH) 
Príloha č. 2b Návrh cenovej ponuky (platca DPH) 
Príloha č. 3a) Výkaz výmer včelín 
Príloha č. 3b) Výkaz výmer altán 
Príloha č. 4) Návrh Zmluvy o dielo 
 
Súčasťou výzvy sú aj prílohy pre bližšiu špecifikáciu predmetu zákazky: 
Príloha č. 5a) Sprievodná správa včelín 



 

Príloha č. 5b) Sprievodná správa altán 
Príloha č. 6a) Situácia včelín 
Príloha č. 6b) Situácia altán 
Príloha č. 7a) Pôdorys 1NP včelín 
Príloha č. 7b) Pôdorys 1NP altán 
Príloha č. 8a) Pôdorys krovu včelín 
Príloha č. 8b) Pôdorys krovu altán 
Príloha č. 9a) Rez včelín 
Príloha č. 9b) Rez altán 
Príloha č. 10a) Pohľady včelín 
Príloha č. 10b) Pohľady altán 
 
 

Ing. Marianna Bebčáková 
starostka obce 


