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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 

Služba 

 

3. Predmet zákazky 

„ Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu – poradenské a konzultačné 

služby v rámci verejného obstarávania “ 

Projekt s názvom „LIVING HERITAGE“ kódom SKHU/1601/1.1/267 Programu 

spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko. 

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
 V rámci poskytovania odborných a poradenských služieb pre oblasť verejného 

obstarávania v súlade so zákonom  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon)“ verejný 

obstarávateľ požaduje poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v procese 

verejného obstarávania a realizácie projektov súvisiacich s:  

 analýzou a prípravou verejného obstarávania a vypracovaním povinnej 

dokumentácie pre verejné obstarávanie v jednotlivých postupoch verejného 

obstarávania,  

 odporúčaním použitia optimálneho postupu verejného obstarávania pre 

konkrétny predmet verejného obstarávania, vrátane realizácie takéhoto postupu, ako aj 

posúdením súladu realizovaných postupov s platnou legislatívou,  

 vykonávaním administratívnych prác v oblasti verejného obstarávania,  

 určovaním požiadaviek na predmet zákazky, podmienok účasti, návrhu 

obchodných podmienok, 

 realizáciou verejného obstarávania, vrátane realizácie elektronických aukcií.  

 

Poradenské a konzultačné služby budú poskytované v závislosti od potrieb verejného 

obstarávateľa vo forme:  
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 konzultácií, analýz, stanovísk, posudkov, resp. poskytovaní odborných rád a 

konzultácií k jednotlivým úkonom verejného obstarávateľ a v oblasti verejného 

obstarávania,  

 

 

 v prípade potreby bezodkladné denné osobné konzultácie s určenými zodpovednými 

zamestnancami  verejného obstarávateľa,  

 účasti na hodnotiacom procese, v komisiách, odborných skupinách a rokovaniach o 

rozhodujúcich skutočnostiach v oblasti verejného obstarávania,  

 komplexného poradenstvo a riadenia verejného obstarávania,  

 ostatné služby spojené s realizáciou verejného obstarávania požadované verejným 

obstarávateľom.  

 

Verejné obstarávanie podľa uvedených podmienok je nutné samostatne vypracovať 

a to pre: 

 

P. č. Názov Predpokladaná hodnota 

zákazky 

1. Realizácia nových stavieb a rekonštrukcia 

existujúcich 
       828 298,- EUR s DPH 

2. Služba  - obstaranie stavebného dozoru stavby 

pre realizáciu stavby 
 

3. Tovary – obstaranie nábytkového vybavenia 

(nábytok do vinného domu, do Infobodu a do 

Delovej bašty) 

        17 500,- EUR s DPH 

4. Tovary – obstaranie propagačného materiálu         10 000,- EUR s DPH 

5. Tovary – zakúpenie kamery pre „time laps 

video“ 
           850,- EUR s DPH 

6. Tovary – vyhotovenie mobilnej aplikácie pre 

mobilný operačný systém Android, a doplnenie 

textovým, audio a obrázkovým obsahom podľa 

požiadaviek obstarávateľa   

        
        2 200,- EUR s DPH 
 

 

Minimálny rozsah: 300 hodín  po dobu  trvania  projektu (predpoklad  september 2019). 

 

5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky 

7.047,00 € 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  

do 31.08.2019  
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10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude 

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky 

 

11. Podmienky účasti 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce 

sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.:  

a) je oprávnený poskytovať službu 

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. uchádzač 

preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. v originálnom vyhotovení alebo 

v úradne osvedčenej kópii: 

- dokladom o oprávnení  poskytovať službu. 

Predloženie  cenovej ponuky v zmysle  prílohy č. 1 – Návrh na  plnenie kritérií. 

12. Termín a lehota  na predkladanie ponúk 

22.12.2017 do 11.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, 

Radničná 25, 986 01  Fiľakovo.  

 

 

13. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

22.12.2017 13.15 hod. 

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

Vyhodnotenie ponúk je neverejné 

 

14. Kritériá hodnotenia ponúk 

Kritériom na vyhodnotenie  ponúk  je: 

-  najnižšia  celková cena  za osobohodinu poskytnutia služby v EUR  vrátane DPH – 

váha kritéria  je  100% .  

 

Ak  uchádzač nie je platiteľom   DPH, uvedie  navrhovanú  zmluvnú cenu   celkom 

a zároveň uvedie, že nie je platiteľom DPH. 

Cena  musí byť   uvedená  ako konečná, vrátane všetkých ostatných nákladov 

súvisiacich   s realizáciou predmetu zákazky. 

 

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. 
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- 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 

- Úspešný  uchádzač je  povinný strpieť výkon  kontroly/auditu/overovania 

súvisiaceho s poskytovaním služieb a poskytnúť oprávneným osobám  všetku 

potrebnú súčinnosť. 

 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                                

                                                                                                        primátor mesta 
 


