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Výzva na predkladanie ponúk 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:    Mesto Fiľakovo 

Sídlo:    Radničná 25, 98601  Fiľakovo 

Štatutárny  zástupca:   Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta 

Kontaktná osoba:  Ing. Ivan Vanko 

Telefón:   047/4381001 

Fax:    047/4381001 

Email:    mesto@filakovo.sk 

IČO:    00316075 

DIČ:    2021115052 

 

2. Druh zákazky 

Stavebná práca 

 

3. Predmet zákazky 

„Inkluzívne vzdelávanie ZŠ Mocsáryho Fiľakovo“ 

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
 

Názov stavby:  

Inkluzívne vzdelávanie ZŠ Mocsáryho Fiľakovo 

 

Miesto stavby:  

Fiľakovo, Farská lúka 64B, 986 01 Fiľakovo  

 

Pozemok: 

C-KN 2943/9 v  k.ú Fiľakovo 

 
 
Predmetom riešenia projektu je vyhotovenie dokumentácie pre vytvorenie tried so 

zameraním na zlepšenie zručných schopností žiakov -dielňa, základnej starostlivosti 

o dieťa -hygiena a varenia –kuchyňa 

 

Objekt je trojpodlažný trojtrakt s priečnym modulom 7,2/3,5/7,2 m. Konštrukčná výška 

podlažia je 3,6m a, svetlá výška 3,3m. Objekt zastrešuje plochá strecha. 

 

Búracie práce  

 

Pred realizáciou búracích prác musia byť demontované všetky jestvujúce    stavebnou 

činnosťou dotknuté rozvody energií!! Pri realizácii zabezpečiť ochranu jestvujúcich 

funkčných rozvodov a technických zariadení. 

                      

zvislé konštrukcie: 
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búranie priečok tehlových, a drevených na oceľovej konštrukcii a otvorov v tehlových 

priečkach. 

výplňové konštrukcie: 

odstránenie drevených exteriérových okien v troch triedach a interiérových dverí -3ks. 

obvodový plášť a interiérové omietky 

-    oprava ostenia fasádnych omietok,  

-    osekanie omietok na 1.np z interiéru až na tehlu o ploche cca 6m2  v severozápadnom 

rohu objektu, 

-    oprava omietok stien a stropu 

-    odstránenie nášlapnej vrstvy podlahy –pvc krytina. 

  

Nosné konštrukcie 

 Po vykonaní búracích prác je potrebné domurovanie priečok na vytvorenie 

potreného počtu a tvaru navrhovaných tried, výmena podlahových krytín, vyhotovenie 

keramických podláh, výmena okien a dverí, osadenie umývadiel, výleviek a kuchynských 

drezov, preloženie elektro vypínačov a výmena svietidiel. Nakoniec je potrebná oprava 

omietok a maľba. 

 

Zvislé konštrukcie 

 Murovanie priečok z tvaroviek YTONG 125mm P5 600x250x125 na 

tenkovrstvovú maltu. 

 

Povrchové úpravy vnútorné 

 Oprava omietok stien a stropov. Vyhotovenie novej jadrovej a štukovej omietky 

v severozápadnom rohu objektu. Vyhotovenie štukovej vrstvy omietky na tehlách 

YTONG. Všetky omietky sa vyhotovia až po penetrácii podkladného muriva. 

 

Podlahy 

 Skladba podláh je daná funkciou jednotlivých priestorov. 

 

Konštrukcia podláh: 

 

1 PRIEMYSELNÁ PODLAHA 

-ODSTRÁNENIE PVC PODLAHY 

-PREBRÚSENIE PODLAHY 

-PENETRÁCIA PODKLADU 

-PRIEMYSELNÁ PODLAHA  HR. 8mm 

 

2 PVC PODLAHA 

-ODSTRÁNENIE PVC PODLAHY 

-PREBRÚSENIE PODLAHY 

-PENETRÁCIA PODKLADU 

-SAMONIVELAČNÁ STIERKA 

-PREBRÚSENIE PODLAHY 

-PVC PODLAHA +ZVÁRANIE 

  

Výplne otvorov 

Všetky okenné otvory exteriérové sú navrhnuté plastové so šesťkomorových profilov 

a trojitým zasklením s celkovým U okna 0,7 W/m2.K. Interiérové dverné otvory sú 

drevené bez zasklenia. 
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Klampiarske konštrukcie 

Budú urobené z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm podľa STN 73 36 10.  

 

Maľby, nátery, obklady 

Maľby stien a stropov sa vyhotovia po penetrácii omietok 

Keramické obklady sú navrhnuté do výšky 1500mm podľa upresnenia projekt interiéru. 

 

Osvetlenie 

Vnútorné priestory budú osvetlené požadovaným normovým množstvom umelého 

osvetlenia (žiarivky, žiarovky).   

 

5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky 

39.042,85 € bez DPH 

 

6. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Mesto Fiľakovo 

 

7. Jazyk ponuky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení 

Nie je možné použiť variantné riešenie 

 

9. Trvanie zmluvy  

Predpokladaný termín realizácie: najneskôr  do 20.12.2018 

 

 

10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude 

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky 

 

11. Obsah  ponuky 

a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová 

adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby 

získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.  

 

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 v jednom vyhotovení, ktorý bude 

podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, 

ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom 

o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.  

 

d) Nacenený výkaz  výmer podľa  prílohy č. 2 v jednom vyhotovení, podpísaný  

uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 

oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o 

oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 
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e) Vyplnený návrh  Zmluvy o dielo podpísaný  uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom 

alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v 

záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za 

uchádzača koná navonok. (príloha č.3). 

  

12. Termín a lehota  na predkladanie ponúk 

14.11.2018 do 16.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 

25, 986 01  Fiľakovo.  

 

13. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

15.11.2018 08.00 hod. 

Miesto: Mestský úrad  Fiľakovo, Radničná 25, kancelária č. 106 na poschodí. 

Vyhodnotenie ponúk je neverejné 

 

14. Kritériá hodnotenia ponúk 

   Kritérium č. 1:  Najnižšia cena  s DPH 

Toto kritérium obsahuje celkovú cenu diela bez DPH, výšku DPH a celkovú cenu s DPH. 

Cena musí obsahovať všetky náklady na prípravu, výstavbu. 

Maximálny počet bodov za toto kritérium sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou 

navrhovanou cenou za dodanie predmetu obstarávania a pri ostatných ponukách sa určí 

úmerou. Hodnotenie ceny za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vyjadrí 

ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a 

navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 

prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 

 

 

15. Obhliadka  miesta   

Obhliadku  je možné dohodnúť  s Ing. Ivanom Vankom na  tel. č.:  047/4381001 alebo 

emailom: ivan.vanko@filakovo.sk.  Obhiadka  je nutná! 

 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení 

nie je možné podať námietky 

- Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií 

získaných prieskumom trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote do 

7 pracovných dní od vyhodnotenia. Úspešnému  uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku 

prijíma. 

- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný 

uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať 

na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako 

ďalší v poradí. 

- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

a) ak nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených  

verejným obstarávateľom, 

mailto:ivan.vanko@filakovo.sk
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c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze 

obstarávania, 

d) verejný obstarávateľ si vyhradzuje  právo  pri  cene, ktorá prevyšuje PHZ  

nepodpísať zmluvu. 

02.11.2018 

 

 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                                

                                                                                                        primátor mesta 


