
 

 

 
Výzva na predloženie ponuky. 

 
Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo, Slovenská republika 

  
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Mesto Fiľakovo, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás 
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  
„Výkon stavebného a technického dozoru v rámci investičnej akcie „Sprístupnenie a zveľadenie 
stredovekého hradu“ 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mesto Fiľakovo 

Sídlo:       Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

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

IČO:            00 316 075 

DIČ:              2021115052 

IČ DPH:        SK2021115052 

Tel.:              +42147 438 1001 

E-mail:          mastr@obstarajto.sk 
Internetová stránka:     http://www.filakovo.sk/index.php/sk/ 

Bankové spojenie:       OTP Banka Slovakia, Pobočka Fiľakovo 

Číslo účtu.:     SK95 5200 0000 0000 0817 4961                   

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

podľa bodu 13. tejto výzvy 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Ing. Igor Tomeček, tel: +421 950 429 112, mail:mastr@obstarajto.sk 

4. Predmet obstarávania: Výkon stavebného a technického dozoru v rámci investičnej akcie 
„Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu“ 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva na výkon stavebného 
dozoru 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:  uvedený v Prílohách výzvy 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  8 599 EUR bez DPH 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: sídlo verejného obstarávateľa 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  12 mesiacov 
odo dňa odovzdania staveniska víťaznému uchádzačovi verejného obstarávania s názvom: 
„Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu“ 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy 

                                                        
 
1 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet 
zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú odvolávať 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo 
k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet 
zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“), 
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11. Financovanie predmetu zákazky: Program spolupráce Interreg VA Slovensko - Maďarsko 

12. Lehota na predloženie ponuky: 13.6.2019 o 10h  

13. Spôsob predloženia ponuky:  

13.1 Ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu:   

obstaraj.to s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava 
Obal ponuky musí byť nepriehľadný a obsahovať nasledovné údaje:   
• adresa miesta predkladania ponúk,   
•  názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania); 

v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto 
podnikania) všetkých jej členov,   

• označenie „súťaž – neotvárať“,   
• označenie heslom súťaže „Cenová ponuka – Výkon stavebného dozoru“.  
 

13.2 Prostredníctvom elektronickej pošty:  

Za písomnú ponuku sa v prípade tejto zákazky s nízkou hodnotou pokladá aj ponuka podaná 
elektronicky.  
Elektronická adresa na zasielanie ponúk: mastr@obstarajto.sk 
Predmet e-mailu s predloženou ponukou bude označený:  „Cenová ponuka – Výkon stavebného 
dozoru“  
Uchádzač zašle v prílohe e-mailu dokumenty  v zmysle bodu 15. výzvy  naskenované vo formáte pdf 
na adresu mastr@obstarajto.sk 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  

Najnižšia cena - Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Ponúknutá cena úspešného 
uchádzača zahŕňa všetky jeho náklady na realizáciu predmetu zákazky.   

15. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia ponuky, 
možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria  (podľa prílohy č. 3 tejto výzvy) 

b. Fotokópia dokladu o poskytovať službu., ktorej sa týka tento predmet zákazky. U 
právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe 
zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

c. Zmluva na výkon stavebného dozoru s doplnenými údajmi a cenou (príloha č. 2. tejto výzvy), 
podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača 

d. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti v zmysle stavebného zákona v platnom 
znení týkajúci sa predmetu zákazky s názvom „Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého 
hradu“ (zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 33/2019, dňa 15.02.2019, Výzva 
na predkladanie ponúk č. 4162 – WYP), pričom pre vyššie uvedené osvedčenie vydané 
po 01.01.2009 predloží okrem osvedčenia pre činnosť stavebného dozoru aj podrobnejšie 
členenie odborného zamerania (pokiaľ tento údaj už nie je uvedený v Osvedčení) s uvedením 
skúšky, aby bolo zrejmé, že ide o stavebný dozor s odborným zameraním Pozemné stavby. 

 

16. Otváranie ponúk: 13.6.2019 o 10:30h, sídlo  verejného obstarávateľa 

17. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné a kontaktná osoba otvorí a vyhodnotí 
ponuky po uplynutí lehoty na otváranie ponúk uvedenej v bode 16. výzvy. 

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2019  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Ing. Igor Tomeček, tel: +421 950 429 112, mail:mastr@obstarajto.sk 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom poštovej služby, kuriérom, osobne alebo 
prostredníctvom elektronickej pošty podľa pokynov uvedených v bode 13. tejto Výzvy v termíne 
do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  
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Verejný obstarávateľ bude s uchádzačmi, resp. záujemcami komunikovať písomne, a to 
prostredníctvom pošty, príp. iného doručovateľa alebo e-mailom na kontaktnú adresu 
uchádzača/záujemcu.    
 
S úspešným uchádzačom bude na základe výzvy verejného obstarávateľa uzatvorená zmluva podľa 
prílohy č. 1 tejto výzvy,  na ktorej obsahu verejný obstarávateľ trvá a považuje ho za nemenný 
a záväzný. 
 
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť a neuzavrie zmluvu, príp. odstúpi 
od ponuky s verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ môže uzavrieť objednávku s ďalším 
uchádzačom v poradí.  
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena na realizáciu predmetu 
zákazky presiahne vyčlenený finančný limit verejného obstarávateľa, alebo neobsahuje všetky 
doklady požadované vo Výzve na predkladanie ponúk. Všetky náklady a výdavky spojené 
s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.  

 
 
S úctou,  
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č.1 – Návrh zmluvy 
Príloha č.2 – Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritéria 


