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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 

„Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo- Komplexné 

geodetické zameranie“ 

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
 

Názov stavby: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo - Komplexné 

geodetické zameranie  

 

Miesto stavby:  

Pozemky parc. č. KN-C 3546/19, 3456/116, 3546/63, 3546/238, 3546/61, 3546/117, 3546/60, 3546/59, 

3546/149, 3546/58, 3546/240, 3546/148 v k.ú. Fiľakovo 

 
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie geodetických prác pre projektovú dokumentáciu stavby 

s názvom „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo“. 

Navrhovaná stavba bude osadená na pozemkoch parc. č. KN-C 3546/19, 3456/116, 3546/63, 3546/238, 

3546/61, 3546/117, 3546/60, 3546/59, 3546/149, 3546/58, 3546/240, 3546/148 v k.ú. Fiľakovo.  

V rámci geodetických prác okrem pozemkoch vo vlastníctve mesta (vyššie uvedené pozemky) je nutné 

zamerať kompletné teleso štátnej cesty III/5714 smer Buzitka na dĺžke cca. cca. 300 m za železničný 

priecestím smerom na Buzitku  (zamerať okraje, krajnice, odvodňovacie járky, chodníky, atď.) na 

pozemku parc. č. KN-C 3794/1, KN-E 2341 v k.ú. Fiľakovo. 

Ďalej je nutné zamerať obojstranný breh potoka Beliny na dĺžke cca. 300m na pozemku parc. č. KN-C 

3882/2  v k.ú. Fiľakovo.  
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Je nutné vypracovať nasledovné výkony: 

1 Pred realizačný polohopisný plán ha 3 

2 Pred realizačný výškopisný plán ha 3 

3 Pred realizačné polohové a výškové 

zameranie miestnej / štátnej 

komunikácie 

100 

m 

3 

4 Pred realizačné polohové a výškové 

zameranie potoka 

100 

m 

3 

5 Overenie a zameranie priebehu 

inžinierskych sietí 

100 

m 

8 

6 Vytýčenie majetkovoprávne hranice 100 

m 

7 

 

 

5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky 

3.000,00 € 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 zákazky 

Termín dodania max.  2 týždňov od vystavenia objednávky 

 

10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude 

Vystavenie objednávky 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.  
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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 

10.08.2018 do 08.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01  

Fiľakovo. Ponuka sa predkladá v uzatvorenej obálke  označenej heslom – „Revitalizácia bývalej 

priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo - Komplexné geodetické zameranie“ 

 

13. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

10.08.2018 o 09.00 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.:  047/4381001, 0907 

244 983 alebo emailom: ivan.vanko@filakovo.sk 

 

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. 

31.07.2018 

 

 

 

 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                       

                                                                                                        primátor mesta 
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