
      Obec Korňa          023 21   Korňa č. 517 

IČO: 00314064                         e-mail: korna@korna.sk                                                    tel.: 041/4356 213, 214                            
DIČ: 2020553062                                                                                                                   mobil: 0908 929 405                                               
                                 
  

Č. j.: 611/2021            Korňa 3.9.2021 
  

Výzva na predloženie ponuky 
 
 zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa: http://www.korna.sk/verejne-obstaravanie/ 
 
I. Základné informácie:  

 
1. Predmet zákazky  

 
Dodanie drevených peletiek na vykurovanie budovy OÚ Korňa. 
 

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  
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“). 
  

3. Použitý postup verejného obstarávania  
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Ide o predmet zákazky bežne dostupný na 
trhu, ktorým je dodanie tovaru vrátane jeho dodania a vykládky na miesto určenia. 
 

4. Opis predmetu zákazky  
 

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. 
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Požadované množstvo/rozsah zákazky: 
Jednotka: tona 
Požadované množstvo: 25,0000 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 
 

Predpokladaná cena je: 4.958,33 EUR bez DPH  
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti  
 

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 
 

7. Lehota na predkladanie ponuky  
 

Lehota na predkladanie ponúk je do: 10.9.2021 do 10:00 hod. 
 

8. Spôsob predloženia ponuky  
 

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: Dodanie drevených peletiek OÚ Korňa 
 
alebo  
 
Elektronickou poštou:  
Uchádzač predloží ponuku na e-mailovú adresu: janarapusakova@korna.sk.  
Do predmetu e-mailovej správy uvedie uchádzač: Cenová ponuka – Dodanie drevených peletiek OÚ Korňa. 
 

9. Obsah ponuky  
 

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. 
Uchádzač vyplní a predloží 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). 
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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, 
kontaktné údaje. Uchádzač vyplní a predloží prílohu č. 2 Identifikačné údaje uchádzača. 
 
c) Navrhovanú cenu ponuky uchádzača  
Uchádzač, ktorý nie je platca DPH, uvedie cenu v EUR bez DPH za celý predmet zákazky. Vzor dokumentu je v 
prílohe č. 3a) Návrh cenovej ponuky (neplatca DPH). 
Uchádzač, ktorý je platca DPH, uvedie cenu v členení: cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky, výška a sadzba 
DPH a cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky. Vzor dokumentu je v prílohe č. 3b) Návrh cenovej ponuky (platca 
DPH). 
Súčasťou návrhu ponuky uchádzača bude aj technická špecifikácia predmetu zákazky, t. z. drevených peletiek 
vrátane a preukázanie, že daný predmet zákazky spĺňa normu EN ISO 17225-2. Certifikát postačuje predložiť 
v kópii. 
 
d) Doklad o oprávnení dodávať tovar  
Výpis zo Živnostenského registra (FO), resp. Obchodného registra (PO) preukazujúci oprávnenie dodávať tovar 
a poskytovať služby vo vzťahu k danému predmetu zákazky.  
Uchádzač sa môže preukázať splnenie uvedenej podmienky účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, 
ktorý vedie Úrad pre verejného obstarávanie podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
e) Návrh Kúpnej zmluvy – vyplnený podľa prílohy č. 4, v ktorej uchádzač vyplní plochy vyznačené žltou farbou. 

10. Variantné riešenia  
 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 

11. 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).  
 

12. Použitie elektronickej aukcie  
 

Nie.  
 

13. Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania 
 

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 
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(výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta). 

14. Obchodné podmienky 
 

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. 
 

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

Nie.  
 

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
 

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. 2 Identifikačné údaje uchádzača 
Príloha č. 3a) Návrh na plnenie kritérií (neplatca DPH) 
Príloha č. 3b) Návrh na plnenie kritérií (platca DPH) 
Príloha č. 4 Návrh Kúpnej zmluvy 
 
 

Ing. Marianna Bebčáková  
starostka obce 
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