
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:  Bc. Pavel Baláž  

Telefón:   047/4381001 

Fax:    047/4381001 

Email:    mesto@filakovo.sk 

IČO:    00316075 

DIČ:    2021115052 

 

2. Druh zákazky 

Tovar a služba  

 

3. Predmet zákazky 

„Monitorovací kamerový systém v meste Fiľakovo“ 

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Rozšírenie  kamerového systému sa týka  umiestnenia 10 kusov  statických kamier po   

dvoch   kusoch na  nasledovných   uliciach a križovatkách: Vajanského  ul., križovatka 

ul. Záhradnícka a J. Bottu, Trhová ul.,  križovatka  ulíc  Mládežnícka a Štúrova, Farská 

lúka. Cena  zahŕňa tiež materiál a práce na  inštaláciu systému. Ďalej  1 ks 

záznamového zariadenia  a 1ks  monitor. 

 (Rozpis jednotlivých položiek sa nachádza v prílohe č. 1) 
 

5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky 
6.250,00 EUR 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. Výsledkom výzvy/prieskumu bude 

Zaslanie objednávky úspešnému uchádzačovi. 

 

 

 



10. Podmienky účasti 

- 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.  

 

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 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.  

 

- Nacenenú  prílohu  č. 1 v jednom vyhotovení, podpísanú  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. 

 

11. Termín a lehota  na predkladanie ponúk 

10.01.2019 do 13.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, 

Radničná 25, 986 01  Fiľakovo. Ponuku predložte v uzatvorenej obálke  označenej 

heslom „Monitorovací kamerový systém v meste Fiľakovo – rozšírenie 

a renovácia“ 

 

12. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

10.01. 2019 13.30 hod. 

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

Vyhodnotenie ponúk je neverejné 

 

 

13. Obhliadka  miesta  dodania  predmetu zákazky 

Obhliadku  je možné dohodnúť  s Bc.  Pavlom Balážom  na  tel. č.:  047/4382290 v pracovných  

dňoch  v čase od  08.00 do 14.00 hod. 

 

14. Kritériá hodnotenia ponúk 

Najnižšia cena  s DPH  

 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

- V prípade, že ponuka nebude spĺňať  predpísané požiadavky, nebude táto 

akceptovaná aj napriek nižšej cene. 

- 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, 

c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze 

obstarávania. 

 

20. decembra 2018 

 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                                

                                                                                                    primátor mesta 
 

 

 

 


