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Výzva na predkladanie ponúk 
Na určenie  predpokladanej hodnoty zákazky  

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 

Práca  

 

3. Predmet zákazky 

„Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie suterénu budovy MSKS Fiľakovo“ 

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Charakter stavby :  Rekonštrukcia    

Investor:  Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

Miesto stavby:   Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo 

Katastrálne územie:  Fiľakovo  

Parcelné číslo:   1200/1, 1200/2, 1201/2, 1201/4, 1201/5 a 3849            

 

 

Predmetom zákazky je odstránenie havarijného stavu existujúcej elektroinštalácie suterénu 

(1.PP) v budove Mestského kultúrneho strediska. V rámci realizácie je nutné opraviť, 

upraviť alebo prerobiť všetky nedostatky na elektroinštalácii, ktoré nevyhovujú súčasným 

platným normám. Po odstránení všetkých nedostatkov, zhotoviteľ stavby predloží 

objednávateľovi správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia 

vykonanej podľa vyhlášky číslo 508/2009 Z. z. MPSVR SR, STN 33 1500, STN 33 2000 

– 4 - 41 a STN 33 2000 - 6, ktorá potvrdzuje kvalitu prác a že prevedená práca je 

vyhotovená podľa platných noriem a elektrické zariadenie je z hľadiska bezpečnosti 

schopné prevádzky.    

 

Záujemca pred predložením cenovej ponuky musí vykonať miestne šetrenie za prítomnosti 

investora stavby, kde popíše všetky nedostatky, ktoré je nutné opraviť pred vypracovaním 

správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia. Na základe 

vykonanej obhliadky predloží cenovú ponuku. 

 

V rámci realizácie investor stavby žiada nasledovné veci, a to: 
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a) montáž netrvavalého núdzového osv. NM102-B-03 MultiEvo-AT 8W, IP 40, SEC 

v počte 10 kusov 

b) montáž svietidla Classic T8 LA 2x36W, IP 20, OMS, prisadene - kancelárie 

c) montáž svietidla Tornado T8 PX IP 65 2x36W, OMS, prisadene  - ostatné priestory 

d) montáž svietidla PLAST 2 OPAL,  2x18W. OMS, IP 54, prisadene – chodby  

e) demontáž všetkých nepotrebných káblov – káble k už neexistujúcim zariadeniam 

ako čerpadlá, elektrické konvektory, vzduchotechnické zariadenia, atď. 

f) montáž popr. oprava nových zásuviek a vypínačov, 

g) nový výzbroj a príslušenstvo existujúcich rozvádzačov, 

h) projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, 

i) správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

j) a ostatné podľa miestnej obhliadky.    

 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 

špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje 

konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ 

umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom 

technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné 

technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, 

ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri 

produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty 

inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.  

 

 

Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová 

ekvivalencia  diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, 

dizajnu/tvaru počas celej doby životnosti zariadenia. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje 

z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a 

používateľa pri plnej viditeľnosti počas dňa ako aj v noci a zníženej viditeľnosti - pri 

umelom osvetlení.  

Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami 

certifikovaných meraní a platnými certifikátmi.  

     

5. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Fiľakovo, Námestie Slobody  

 

6. Jazyk ponuky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

 

7. Možnosť predloženia variantných riešení 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 

špecifikovaný. Verejný  obstarávateľ neakceptuje variantné riešenie. 

 

8. Trvanie zmluvy  

Predpokladaný termín realizácie:  

Do 17.05.2019 
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9. Výsledkom výzvy/prieskumu bude 

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky. 

 

10. Predloženie ponuky 

Ponuku je možné predložiť elektronicky  na emailovú adresu mesto@filakovo.sk , poštou  

na adresu  Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo alebo osobne v uzatvorenej  

obálke  s označením  „Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie suterénu 

budovy MSKS Fiľakovo“ 

 

 

11. Obsah  ponuky 

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

adresa, číslo telefónu, IĆO), 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.  

c) Čestné vyhlásenie o tom, uchádzač   nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.  

  

12. Termín a lehota  na predkladanie ponúk 

17.04.2019 do 08.00 hod  
- v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01  Fiľakovo 

- elektronicky na emailovú adresu : mesto@filakovo.sk 

 

13. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

17.04.2019 o 08.30 hod. 

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

Vyhodnotenie ponúk je neverejné 

 

14. Obhliadka  miesta   

Obhliadka  miesta   realizácie zákazky  sa bude konať  dňa  10.04.2019 o 10.00 hod. 

Obhliadka  miesta je k vypracovaniu cenovej ponuky nutná. Účasť  na  obhliadke je 

podmienkou podania  ponuky. 

 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

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

nie je možné podať námietky 

- 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, 

mailto:mesto@filakovo.sk
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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, 

- Predložené ponuky, ktoré presiahnu výšku PHZ budú pre verejného obstarávateľa 

neprijateľné a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri takejto ponuke, ak 

prevyšuje PHZ, nepodpísať zmluvu. 

03.04.2019 

 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                                

                                                                                                        primátor mesta 


