
 

OBEC KORŇA 
 
Č.j.: 611/2021        V Korni dňa 14.9.2021 

 
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

 

Dodanie drevených peletiek na vykurovanie budovy OÚ 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 dodávka drevených peletiek na vykurovanie budovy OU obce Korňa, 
vrátane dodávky na miesto plnenia a vykládky s nafúkaním peletiek do skladového priestoru 
v mieste plnenia. Jedná sa o drevené peletky ENplus A1 podľa normy EN ISO 17225-2, ktoré  
spĺňajú nasledovné kritéria: 
Priemer: 6 mm – 8 mm 
Dĺžka: max. 32 mm  
Hustota: 650-700 kg/m3  
Obsah vody v dodanom stave: max. 12 %  
Výhrevnosť: min. 17 MJ / kg  
Obsah popola po vysušení: max. 0,5 % 
Tovar musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom 
a požiadavkám na kvalitu predpísaných palív.  
Spôsob balenia: voľne sypané peletky. 



 

Miestom dodania a plnenia je adresa: Obecný úrad Korňa, Korňa 517, 023 21, okres Čadca, 
Žilinský kraj, Slovensko. 
Požadované množstvo/rozsah zákazky: 
Jednotka: tona 
Požadované množstvo: 25,0000 
 

 

Predpokladaná cena je: 4.958,33 EUR bez DPH. 
 

 

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.  
 

  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  
V stanovenej lehote na predkladanie ponúk do 10.9.2021 do 10:00 hod. boli doručené dve 
ponuky uchádzačov, a to:  

1. BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec, 023 34, IČO: 46823492, ponuka 
doručená elektronicky dňa 7.9.2021 o 12:14 hod. 

2. Waldera, s.r.o., Vlárská 321, Brumov-Bylnice, 763 31, ČR, IČO: 03796876, 
ponuka doručená elektronicky dňa 10.9.2021 o 9:57 hod. 

 

Kritérium hodnotenia:  

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 Návrhu na plnenie kritérií v prílohe č. 3a) a 3b).  
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: 
 

 
 

 
(výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta). 

 

Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk: 

P.č. 
 

  
 

 

 
 

 

1. BIOPEL, a.s. / 
IČO: 
46823492 

Kysucký 
Lieskovec 
847, Kysucký 
Lieskovec, 
023 34 

5.400,- EUR 96,67 II. 



 

2. Waldera 
s.r.o. / IČO: 
03796876 

Vlárská 321, 
Brumov – 
Bylnice, 763 
31 

5.220,- EUR 100 I. 

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. 2.  Waldera 
s.r.o, IČO: 03796876, Vlárska 321, Brumov – Bylnice, 763 31, ktorý predložil cenu ponuky  
5.220,- 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. 
 

 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce na zabezpečenie prevádzky budovy OÚ 
obce Korňa.Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzatvorí s 
úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu podľa § 409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov – príloha č. 4 Návrh Kúpnej zmluvy. Úspešný uchádzač 
najskôr pri podpise kúpnej zmluvy predloží originál, ktorým preukáže, že daný predmet 
zákazky spĺňa normu EN ISO 17225-2.Táto zmluva bude uzatvorená na obdobie jedného roka 
s tým, že sa bude realizovať priebežne na základe čiastkových objednávok kupujúceho 
obsahujúcich informáciu o množstve, druhu požadovaného tovaru a mieste dodania. 
Objednávka bude nepravidelná, t. j. vo vykurovacej sezóne vždy podľa aktuálnej potreby 
a momentálnych skladových zásob kupujúceho upravená tak, aby stanovený objem mohol byť 
dodaný najneskôr do 5 pracovných dní po prijatí objednávky.Fakturácia bude prebiehať po 
každej objednávke so splatnosťou faktúr 14 dní. 
 

 Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ 
 

Nie.  
Ing. Marianna Bebčáková 

starostka obce 


