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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 - 

inžiniersko-geologický  a hydrogeologicky prieskum“ 

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
 

Názov stavby: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo - 

inžiniersko-geologický  a hydrogeologicky prieskum 

  

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 

 

 

         Zámerom verejného obstarávateľa je vypracovanie inžiniersko-geologického  

a hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia na 

stanovenie prípadnej kontaminácie podložia v bývalom areáli Kovosmaltu vo Fiľakove, okr. 

Lučenec pre plánovanú výstavbu dvoch hál a administratívnej budovy.      

Na objasnenie  inžiniersko-geologických  a hydrogeologických pomerov záujmového územia 

je nutné odvŕtať 10 jadrových vrtov do hĺbky cca 8- 12 m (prípadne do únosného podložia).   

Z vrtov je nutné odobrať vzorky zemín a hornín pre laboratórne zistenia fyzikálno 

mechanických vlastností ako aj určenie kategorizácie zemín a hornín pre výkopové práce. 

V prípade výskytu podzemnej vody vo vrtoch je nutné odobraté vzorky zaslať pre laboratórne 

zistenia stupňa agresivity na železo a betón.  

 

časť A)  

Spracovateľ inžiniersko-geologického  a hydrogeologického prieskumu zabezpečí: 
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1) Vrtné práce na 10 jadrových vrtov do hĺbky cca 8-12 m (prípadne do únosného 

podložia), 

2) Dynamická penetračná skúška min. 40 m, 

3) Odber vzoriek zemín a podzemnej vody a odvoz do laboratória, 

4) Laboratórny rozbor zemín – základné fyzikálne parametre porušenej / neporušenej 

vzorky – vlhkosť, zrnitosť, konzistenčné medze, pevnosť v prostom tlaku, stlačiteľnosť s 

rekonsolidáciou, konsolidovaná odvodnená šmyková skúška, obsah organických látok – 

minimálne 5 vzoriek 

5) Stanovenie únosnosti zeminy podľa CBR - minimálne 5 vzoriek 

6) Proctorova skúška - únosnosť zeminy - minimálne 5 vzoriek 

7) Laboratórny rozbor podzemnej vody – stanovenie agresivity vody na betónové 

a oceľové konštrukcie, 

8) Záverečná správa z podrobného inžiniersko-geologického  prieskumu -   Výsledky z 

geologickej  úlohy žiadame spracovať vo forme záverečnej správy v 4 exemplároch z toho 3 

x v tlačenej forme a 1 x na CD (formát PDF), 

9) Výškopisné a polohopisné zameranie prieskumných diel. 

 Termín odovzdania: max. do 30.09.2018 

 

časť B) 

Spracovateľ geologického prieskumu životného prostredia zabezpečí: 

1) Rekognoskácia terénu 

2) Vypracovanie projektu geologickej úlohy 

3) Odber vzoriek zemín a zistenie senzorických vlastností 

4) Definitívne vystrojenie inžinierskogeologických vrtov PVC rúrami 

5) Začerpanie monitorovacích vrtov 

6) Hydrodynamické skúšky 

7) Odber vzoriek podzemnej vody zistenie senzorických vlastností, pH, O2, vodivosť 

8) Laboratórny rozbor zemín – C10-C40, NELIR, NEL-UV 

9) Laboratórny rozbor vody – C10-C40, NEL-IR, NEL-UV, CLU, PAU, BTEX, Cr, Pb, 

Ni, V, Zn, As, Cd, Cu, B 

10) Záverečná správa z geologického prieskumu životného prostredia 

Termín odovzdania: max. do 05.11.2018 

 

Cenová ponuka musí byť vypracovaná samostatne pre časť A a časť B a musí obsahovať 

všetky náklady ktoré súvisia s vypracovaním podrobného inžiniersko-geologického  

prieskumu a prieskumu životného prostredia. 

 

5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky 

27.450,00 € 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 
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9. Trvanie zákazky 

Termín:  do  05.11.2018 

 

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 

03.09.2018 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 - inžiniersko-

geologický  a hydrogeologicky prieskum“ 

 

13. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

03.09.2018 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. 

mailto:ivan.vanko@filakovo.sk


 4 

- 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. 

20.07.2018 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                       

                                                                                                        primátor mesta 


