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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 

Tovar a služba 

 

3. Predmet zákazky 

     „Výmena autobusových zastávok vo Fiľakove “ 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Názov stavby:  

Výmena autobusových zastávok vo Fiľakove 

 

Miesto stavby:  

Mesto Fiľakovo 

 

Pozemok: 

pozemok parc. č. KN-C v k.ú. Fiľakovo 

 

Zámerom verejné obstarávateľa je zakúpenie nových moderných autobusových zastávok 

v počte 4 kusov (napr. model LARA alebo ekvivalent).    

a) Autobusová zastávka - autobusový prístrešok – 3 modulový s bočnou stenou, pričom 

šírka jedného modulu je min. 1365mm 

Dĺžka zastávky min. 3975 mm,  podchodná výška min. 2200mm, šírka min. 1365 mm. 

Prečnievanie strechy v prednej časti zastávky min. 535 mm 

Celková výška min. 2480mm od upravenej podlahy zastávky 

POČET 3 KUSY 

 

b) Autobusová zastávka - autobusový prístrešok – 4 modulový s bočnou stenou, pričom 

šírka jedného modulu je min. 1365mm 

Dĺžka zastávky min. 5280 mm,  podchodná výška min. 2200mm, šírka min. 1365 mm. 

Prečnievanie strechy v prednej časti zastávky min. 535 mm 

 Celková výška min. 2480mm od upravenej podlahy zastávky 

POČET 1 KUS 



 2 

 

Popis dizajnu autobusovej zastávky: 

- Hranatý elegantný dizajn autobusovej čakárne 

- Reklamný Cytilight neosvetlený, jednostranný pre osadenie propagačného materiálu 

 

Konštrukcia: 

- Prístrešok má byť vyrobený z pozinkovanej oceľovej konštrukcie zo štvorcových a 

obdĺžnikových (popr. z iných valcovaných) profilov 

 

Strecha: 

- Po obvode autobusovej zastávky musí byť mohutné oplechovanie, ktorý bude 

ukrývať jednostranný spád strechy – pultová strechy spádovaná do zadnej časti prístreška 

- Všetky oceľové prvky strechy musia byť žiarovo zinkované s farebnou úpravou 

podľa vzorkovnice RAL – RAL  7016 – antracitová 

- Zvislé dažďové zvody – štvorcového prierezu, farba RAL  7016 – antracitová 

 

Krytina:  

- Komorkový polykarbonát s UV filtrom hnedej farby 

 

Výplň bočných a zadných modulov: 

- Kalené bezpečnostné sklo, min. 6mm 

 

Príslušenstvo:  

- Drevená lavička (z tvrdého dreva) s operadlom na celú šírku zastávky 

- Tabuľka na cestovný poriadok   - 3 ks A4 do každej zastávky 

- Reflexné označenie zastávky s názvom Obce / názov zastávky 

- Označenie „Zákaz lepenia plagátov“ 

- Označenia „Zákaz fajčenia“ 

 

 

Cena musí zahŕňať: 
a) doprava jednotlivých prvkov na miesto  realizácie 

b) kotvenie je nutné riešiť do vopred pripravenej základovej dosky hr. min 200mm  

(dodatočné kotvenie – kotvenie cez lepené kotevné skrutky) 

c) montáž prvkov na mieste realizácie 

d) a ostatné náklady spojené s realizáciou 

 

 

Plánovaný tvar zostavy je v prílohe.  

 

Dodacia lehota s montážou max. 5 týždňov od doručenia objednávky / zmluvy o dielo. 

 

5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky 

10 684,00 € bez DPH 

 

6. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Mesto Fiľakovo  
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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. 5 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.  

 

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 

08.08.2018 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“ - „Výmena autobusových zastávok vo Fiľakove “ 

 

13. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

08.08.2018 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. 

24.07.2018 

 

 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                       

                                                                                                        primátor mesta 


