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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 

           „Realizačná projektová  dokumentácia – prekládka  NN vedenia -  Zvýšenie kapacity 

objektu Materskej školy - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo, prostredníctvom prístavby 

a rekonštrukcie.“ 

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 

Názov stavby:  

Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy-Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo, 

prostredníctvom prístavby a rekonštrukcie 

Časť:  

Prekládka NN vedenia 

Jedná sa  o vypracovanie projektovej dokumentácie tvaru realizačnej PD v štandarde SSE-

D  na prekládku NN vedenia v areáli MŠ Štúrova vo Fiľakove  na základe požiadaviek 

investora stavby a požiadaviek SSE-D a zabezpečenie inžinierskej činnosti v rámci 

vypracovania PD. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná podľa príručky SSE-D 

s názvom „Standard projektovej dokumentácie a stavebného povolenia v podmienkach 

spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.“ Spomenutý dokument je 

dostupný na stránke (viď. www.sse-d.sk), link https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-

prac-a-sluzieb/standard-projektovej-dokumentacie-a-stavebneho-povolenia-pre-potreby-

spolocnosti-stredoslovenska-energetika-distribucia-a.s.?page_id=4993 

Za realizovateľnosť diela v zmysle projektovej dokumentácie je zodpovedný projektant - 

autorizovaný stavebný inžinier. Projektant sa riadi aktuálne platnými predpismi (normami, 

zákonmi, vyhláškami, nariadeniami vlády Slovenskej republiky atď.). 

 

http://www.sse-d.sk/
https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/standard-projektovej-dokumentacie-a-stavebneho-povolenia-pre-potreby-spolocnosti-stredoslovenska-energetika-distribucia-a.s.?page_id=4993
https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/standard-projektovej-dokumentacie-a-stavebneho-povolenia-pre-potreby-spolocnosti-stredoslovenska-energetika-distribucia-a.s.?page_id=4993
https://www.sse-d.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/standard-projektovej-dokumentacie-a-stavebneho-povolenia-pre-potreby-spolocnosti-stredoslovenska-energetika-distribucia-a.s.?page_id=4993
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Projektová dokumentácia má obsahovať: 

 

1/     Overenie podkladov o existujúcom vedení NN v informačnom systéme SSE-D 

2/     Účasť na vytýčení ex. káblov NN v majetku SSE-D 

3/     Spoluúčasť pri riešení inžinierskej činnosti 

4/     Spoluúčasť pri uzatváraní „Zmluvy o preložke“ 

5/     Overenie a zakreslenie skutkového stavu transformačnej stanici 

6/     Konzultácia technického riešenia s pracovníkom SSE-D Rozvoj aktív 

7/     Konzultácia technického riešenia s projektovým manažérom SSE-D 

8/     Zapracovanie požiadaviek z konzultácií 

9/      Sprievodná a technická správa, protokol o určení prostredia 

10/    Skratové výpočty 

11/    Impedančné slučky a úbytky napätia 

12/    Uzemnenie 

13/     Situácia širších vzťahov 

14/     Situácia 

15/     Prehľadné zapojenie NN siete 

16/     Schéma rozvádzača transformačnej stanice 

17/     Výkresy uloženia káblov 

18/     Vytyčovací výkres 

19/      Zoznam vytyčovaných bodov 

Ďalej predložená cenová ponuka musí obsahovať nasledovné úkony tiež podľa štandardov 

SSE-D.  

- príprava digitálnej dokumentácie na CD 

- príprava dokladovej časti z dodaných dokladov od investora na CD 

- príprava dokumentácie od geodeta na CD 

- nakódovanie príloh  a zoznam príloh na CD 

- zhotovenie zoznamu vlastníkov v zmysle požiadaviek SSE-D 

- zabezpečenie geodetického zamerania územia – výškopis a polohopis územia 

v mieste preložky 

- vytýčenie NN kábla v spolupráci pracovníkmi SSE a geodetické zameranie 

trasovania existujúceho kábla 

Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj kladné stanovisko SSE-D k projektovej 

dokumentácii a k digitálnej dokumentácii v zmysle štandardov SSE-D. 

  

5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky 

3.340,00 €  bez DPH      

 

6. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Mesto Fiľakovo, Štúrova  

 

7. Jazyk ponuky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
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8. Možnosť predloženia variantných riešení 

Nie je možné použiť variantné riešenie 

 

9. Trvanie zmluvy  

Do 20.04. 2018 

 

10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude 

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky 

 

11. 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) Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu (kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra), ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky.  

 

c) Návrh na plnenie  kritérií  (príloha č. 1) 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. 

 

12. Termín a lehota  na predkladanie ponúk 

03.04.2018 do 09.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 

986 01  Fiľakovo. Ponuka sa predkladá v uzatvorenej obálke  označenej heslom – „Verejná 

súťaž“ - „Realizačná projektová  dokumentácia – prekládka  NN vedenia -  Zvýšenie 

kapacity objektu Materskej školy - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo, prostredníctvom 

prístavby a rekonštrukcie.“ 

 

 

13. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

03.04.2018 o 10.00 hod. 

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

ponúk je neverejné 

 

14. Kritériá hodnotenia ponúk 

Najnižšia cena  s DPH. 

 

15. Obhliadka  miesta   

Obhliadku  je možné dohodnúť v pracovnom čase s Ing. Ivanom Vankom na  tel. č.:  

047/438100, 0907 244 983 alebo emailom: ivan.vanko@filakovo.sk 

 

 

mailto:ivan.vanko@filakovo.sk
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16. 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, 

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. 

22.03.2018 

 

 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                       

                                                                                                        primátor mesta 


