
 

OBEC KORŇA 
       V Korni dňa 16.3.2022 

 
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

 

„Kniha KORŇA – kompletné spracovanie“ 
 

 

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.  
 

 

Kniha KORŇA – kompletné zostavenie a grafické spracovanie textov, čiernobielych aj 
farebných fotografií a tlač 
Vyhotovenie: formát cca A4, pevná väzba V8 knižná 
Rozsah: 200 strán z toho 80 strán plnofarebná tlač, 120 strán jednofarebná tlač 
Počet výtlačkov: 650 ks 
Termín dodania: do 20.6.2022 
Termín prezentácie: do 24.6.2022 
 

 Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Korňa, Obecný úrad, Vyšná Korňa 517, 
Korňa, 023 21. 

 
 Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Objednávka. 

 
  je: 10 822,50 EUR bez DPH.



 

 Financovanie predmetu zákazky: z rozpočtu Obce Korňa. 
 

 

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.  
 

  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  
V stanovenej lehote na predkladanie ponúk do 16.3.2022 do 10:00 hod. boli doručené tri 
ponuky uchádzačov, a to:  

1. Mária Ščuryová – MAGMA, Svrčinovec 198, Svrčinovec, IČO: 34929461, ponuka 
doručená elektronicky dňa 11.3.2022 o 11:25 hod. 

2. Mgr. Ľubica Podoláková – TALIS, Kalinov 313, Krásno nad Kysucou, 023 02, IČO: 
44699468, ponuka doručená elektronicky dňa 11.3.2022 o 11:53 hod. 

3. Mgr. Tibor Paštrnák – ARTPRESS, Olešná 207, 023 52, IČO: 44569513, ponuka doručená 
elektronicky dňa 14.3.2022 o 10:12 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. Mária 
Ščuryová – 
MAGMA / 
IČO: 
34929461 

Svrčinovec 
198, 023 12 

12.600,- EUR 86,25 III. 

2. Mgr. Ľubica 
Podoláková – 
TALIS / IČO: 
44699468 

Kalinov 313, 
Krásno nad 
Kysucou, 
023 02 

10.868,- EUR 100 I. 



 

3. Mgr. Tibor 
Paštrnák – 
ARTPRESS / 
IČO: 
44569513 

Olešná 207, 
023 52 

11.800,- EUR 92,10 % II. 

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. Mgr. Ľubica 
Podoláková – TALIS, Kalinov 313, Krásno nad Kysucou, 023 02, IČO: 44699468 , ktorá 
predložila cenu ponuky  10.868,- EUR s DPH, pričom získala 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 vystaví 
úspešnému uchádzačovi záväznú objednávku. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu 
nebude súhlasiť s objednávkou, verejný obstarávateľ môže vystaviť záväznú objednávku 
ďalšiemu uchádzačovi v poradí. 

 Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ 
 

Nie.  
Ing. Marianna Bebčáková 

starostka obce 


