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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 

„ Oprava miestnych komunikácií “ 

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
 

1) ulica B.S. Timravy 

Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie 

ulice B.S. Timravy. Celková dĺžka riešenej časti ulice je 475 m.  Existujúci poškodený  

povrch (živičný kryt – miestami liaty asfalt ale aj asfaltobetón) sa odstráni frézovaním 

celoplošne v hrúbke 50 mm. Existujúci kryt sa očistí, pozametá, výškovo sa upravia 

poklopy kanalizačné s osadením nových betónových skruží (výška 50 až 100 mm podľa 

potreby) a uzávery (plyn, voda). Existujúce uličné vpuste budú komplexne opravené. Staré 

vpuste sa demontujú a budú nahradené novými vpustami. Nerovnosti podkladu, poškodené 

miesta (preliačiny, výtlky, rozpadnutý podklad, väčšie škáry a väčšie výškové rozdiely 

v podklade) sa vyplnia z asfaltového betónu – ložná vrstva – AC 16 P; PMB 45/80-75; IV; 

STN EN 13108-1 na ploche cca. 260 m2 (približne 105 t AC16P). Po prevedení 

spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30 v množstve 0,5 

kg/m2) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 

mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zareže, dĺžka rezov 39 m. Celková 

obnovená plocha spomenutej ulice je 2785 m2.  Pred realizovaním asfaltových plôch je 

nutné vykonať výškové osadenie poškodených a prepadnutých kamenných obrubníkov na 

dĺžke cca. 70,0 m.  

Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná 

o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je 
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ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je odporúčaná obhliadka miesta 

stavby. Všetky dilatačné škáry musia byť zaliate pružnou asfaltovou zálievkou. 

2) ulica Jókaiho 

Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie 

ulice Jókaiho. Celková dĺžka riešenej časti ulice je 99 m.  Existujúci poškodený  povrch 

(živičný kryt – asfaltobetón) sa odstráni frézovaním celoplošne v hrúbke 50 mm. Existujúci 

kryt sa očistí, pozametá, výškovo sa upravia uličné vpuste, poklopy kanalizačné s osadením 

nových betónových skruží (výška 50 až 100 mm podľa potreby) a uzávery (plyn, voda). 

Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (preliačiny, výtlky, rozpadnutý podklad, väčšie 

škáry a väčšie výškové rozdiely v podklade) sa vyplnia z asfaltového betónu – ložná vrstva 

– AC 16 P; PMB 45/80-75; IV; STN EN 13108-1 na ploche cca. 25 m2 (10 t AC16 P). Po 

prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30 v množstve 

0,5 kg/m2) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 

mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zareže, dĺžka rezov 6 m. Celková 

obnovená plocha spomenutej ulice je 550 m2.  Pred realizovaním asfaltových plôch je 

nutné vykonať výškové osadenie poškodených a prepadnutých kamenných obrubníkov na 

dĺžke cca. 5,0 m.  

Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná 

o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je 

ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je odporúčaná obhliadka miesta 

stavby. Všetky dilatačné škáry musia byť zaliate pružnou asfaltovou zálievkou. 

3) ulica Smetanová 

Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie 

ulice Smetanová. Celková dĺžka riešenej časti ulice je 91 m.  Existujúci poškodený  povrch 

(živičný kryt – asfaltobetón) sa odstráni frézovaním celoplošne v hrúbke 50 mm. Existujúci 

kryt sa očistí, pozametá, výškovo sa upravia uličné vpuste, poklopy kanalizačné s osadením 

nových betónových skruží (výška 50 až 100 mm podľa potreby) a uzávery (plyn, voda). 

Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (preliačiny, výtlky, rozpadnutý podklad, väčšie 

škáry a väčšie výškové rozdiely v podklade) sa vyplnia z asfaltového betónu – ložná vrstva 

– AC 16 P; PMB 45/80-75; IV; STN EN 13108-1 na ploche cca. 25 m2 (10 t AC16 P). Po 

prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30 v množstve 

0,5 kg/m2) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 

mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zareže, dĺžka rezov 6 m. Celková 

obnovená plocha spomenutej ulice je 535 m2.  Pred realizovaním asfaltových plôch je 

nutné vykonať výškové osadenie poškodených a prepadnutých kamenných obrubníkov na 

dĺžke cca. 6,0 m.  

Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná 

o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je 

ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je odporúčaná obhliadka miesta 

stavby. Všetky dilatačné škáry musia byť zaliate pružnou asfaltovou zálievkou. 
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4) ulica Čajkovského 

Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie 

ulice Čajkovského. Celková dĺžka riešenej časti ulice je 81 m.  Existujúci poškodený  

povrch (živičný kryt – asfaltobetón) sa odstráni frézovaním celoplošne v hrúbke 50 mm. 

Existujúci kryt sa očistí, pozametá, výškovo sa upravia uličné vpuste, poklopy kanalizačné 

s osadením nových betónových skruží (výška 50 až 100 mm podľa potreby) a uzávery 

(plyn, voda). Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (preliačiny, výtlky, rozpadnutý 

podklad, väčšie škáry a väčšie výškové rozdiely v podklade) sa vyplnia z asfaltového 

betónu – ložná vrstva – AC 16 P; PMB 45/80-75; IV; STN EN 13108-1 na ploche cca. 15 

m2 (6 t AC16 P). Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou 

(ARP 30 v množstve 0,5 kg/m2) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; 

PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zareže, 

dĺžka rezov 6 m. Celková obnovená plocha spomenutej ulice je 495 m2.  Pred realizovaním 

asfaltových plôch je nutné vykonať výškové osadenie poškodených a prepadnutých 

kamenných obrubníkov na dĺžke cca. 5,0 m.  

Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná 

o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je 

ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je odporúčaná obhliadka miesta 

stavby. Všetky dilatačné škáry musia byť zaliate pružnou asfaltovou zálievkou. 

5) ulica Železničná – časť, pred SSE 

Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy časti miestnej 

komunikácie ulice Železničná. Celková dĺžka riešenej časti ulice je 80 m.  Existujúci 

poškodený  povrch (živičný kryt – asfaltobetón) sa odstráni frézovaním celoplošne 

v hrúbke 50 mm. Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou 

(ARP 30 v množstve 0,5 kg/m2) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; 

PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zareže, 

dĺžka rezov 14 m. Celková obnovená plocha spomenutej ulice je 560 m2.   

Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná 

o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je 

ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je odporúčaná obhliadka miesta 

stavby. Všetky dilatačné škáry musia byť zaliate pružnou asfaltovou zálievkou. 

6) ulica Školská  

Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy na miestnej komunikácií 

a na novovybudovanom parkovisku na ul. Školská. V súčasnosti prebieha komplexná 

oprava spomenutej ulice, kde pred budovou ZŠ Školská bude vybudované verejné 

parkovisko na ploche s rozmermi 2x 181,50 m2. Na tomto parkovisku je nutné vyhotoviť 

podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením CBGM, hr. 100 

mm.  
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Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30 

v množstve 0,5 kg/m2) na parkovisku sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 

O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1. 

Ďalej vedľa novo osadeného  cestného obrubníka po celej dĺžke ulice je nutné asfaltovať. 

Dĺžka riešeného úseku je 202 bm, šírka 0,8 m.  Po prevedení spojovacieho postreku 

modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30 v množstve 0,5 kg/m2) sa realizuje obrusná 

vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1.  

Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná 

o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je 

ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je odporúčaná obhliadka miesta 

stavby. Všetky dilatačné škáry musia byť zaliate pružnou asfaltovou zálievkou. 
 

5. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Mesto Fiľakovo 

 

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: najneskôr  do 30.09.2019 

 

9. Výsledkom výzvy/prieskumu bude 

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky 

 

10. 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 (uchádzač pri vypracovaní  musí zachovať  

obsah tabuľky v stĺpci popis  bez zmeny. V prípade  ekvivalentného riešenia uchádzač  

upraví vo výkaze výmer len popis položky a kód položky  ostáva nezmenený) 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). 

 

 

  

11. Termín a lehota  na predkladanie ponúk 

15.08.2019 do 16.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 

25, 986 01  Fiľakovo.  

 

12. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

16.08.2019 o 08.00 hod. 

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

Vyhodnotenie ponúk je neverejné 

 

13. Kritériá hodnotenia ponúk 

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. 

 

14. Obhliadka  miesta   

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

emailom: ivan.vanko@filakovo.sk. Účasť  na  obhliadke  nie  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 

- 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, 

mailto:ivan.vanko@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, 

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

nepodpísať zmluvu. 

31.07.2019 

 

 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                                

                                                                                                        primátor mesta 


