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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 

Stavebná práca  

 

3. Predmet zákazky 

„Oprava existujúceho bleskozvodu na budove MSKS Fiľakovo“ 

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Názov stavby:  

Oprava existujúceho bleskozvodu na budove MSKS Fiľakovo 

 

Miesto stavby:  

Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo 

Pozemok: 

p. č. KN-C 1200/1 a 1200/2  v k.ú. Fiľakovo 

Zámerom investora je oprava existujúceho bleskozvodu na budove MSKS vo Fiľakove. 

Riešená budova sa nachádza na Námestie slobody 30, na pozemku parcele č. KN-C 1200/1 

a 1200/2  v k. ú. Fiľakovo.  

Technické riešenie 

Popis realizácie - bleskozvod – vonkajšia a vnútorná ochrana pred atmosférickými 

vplyvmi.  

Bleskozvod je realizovaný podľa STN 34 1390 po realizácii prác bude daný do 

pôvodného stavu. Vymení sa celá zvodová sústava vrátane podpier a uzemňovacia 

sústava bude opravená do vyhovujúceho stavu (Zemný Odpor uzemnenia do 15 Ohm.  
Vonkajšia ochrana je realizovaná mrežovou zachytávacou sústavou. Bleskozvod je 

navrhovaný podľa predpisovej normy STN 34 1390:1.1969 max veľkosť oka je 20x60 m. 

Na streche plochá s prevýšením do 1m je inštalovaná mrežová zberacia sústava vodičom 

FeZn 8 na podperách PV21, PV23 a PV17.  Zvody v počte 7 ks sú navrhované v skrytom 

vyhotovení, skúšobná svorka bude umiestnená vo výške 60 cm, zvody budú očíslované.  

Min. vzdialenosť zachytávacieho vedenia od horľavých materiálov (asfaltový pás, 

hydroizolačná PVC fólia, polystyrén ...) je 10 cm v každom mieste.  Všetky uzemňovače 

ktorých zemný odpor je väčší ako 15 Ohm je potrebné prezemniť.  Jestvujúce zvody v počte 
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5 ks navrhujeme na opravu použitím nového izolovaného vodiča AlMgSi ø8 mm a tak isto 

nových všetkých komponentov (skúšobné svorky, krabice skúšobnej svorky, podpery,...)  

Ďalej navrhujeme doplniť dva nové zvody v skrytom vyhotovení izolovaným vodičom 

AlMgSi ø8 mm, skúšobná svorka bude umiestnená vo výške 60 cm, zvody budú očíslované.  

Strojené zemniče budú realizované zemnými tyčami v počte min 2 ks na zvod. Pripojenie 

zemných tyčí k zvodu bude realizované guľatinou FeZn ø 1 0mm.  

V miestach určených zvodov, v mieste kovových konštrukcií budú z uzemňovača vyvedené 

nad terén odbočky, zhotovené vodičom FeZn ø10 mm.  Odporúčaný odpor uzemňovacej 

sústavy má byť nižší ako 15 Ω.  

 

Odporúčanie:  
Zachytávacie vedenie na streche budovy je potrebné dať do vyhovujúceho stavu podľa STN 

34 1390.  

- Dodržať odstupové vzdialenosti zachytávacieho vedenia od horľavého podkladu (10cm)  

- Dodržať vzdialenosti pri križovaní a súbehu vední so zachytávacou sústavou v zmysle 

STN 34 1390  

Vnútorná ochrana pred atmosférickými vplyvmi v objekte je realizovaná pospájaním 

všetkých metalických častí (svorkovnice EPS, hlavné a doplnkové ochranné pospájanie. 

Všetky podzemné spoje a kontakty musia byť protikorózne ošetrené asfaltovou izoláciou. 

Skrutkové spoje na povrchu bleskozvodovej sústavy sa musia antikorózne ošetriť 

syntetickým mazivom. Prechod zvodov do pôdy musí byť chránený pred koróziou pasívnou 

ochranou napr. zaliatím asfaltom, prípadne protikoróznou páskou. Všetky použité súčiastky 

a súčasti bleskozvodovej sústavy sa musia povrchovo upraviť proti odolávaniu 

poveternostným vplyvom. Všetky použité súčiastky a súčasti bleskozvodovej sústavy musia 

byť typizované a certifikované. 

 

5. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Fiľakovo, Námestie slobody 

 

6. Jazyk ponuky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

 

7. Možnosť predloženia variantných riešení 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 

špecifikovaný. Verejný  obstarávateľ neakceptuje variantné riešenie. 

 

8. Trvanie zmluvy  

Predpokladaný termín realizácie:  do 16.09.2019 

 

9. Výsledkom výzvy/prieskumu bude 

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky. 

 

10. Predloženie ponuky 

Ponuku je možné predložiť poštou  na adresu  Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 

Fiľakovo alebo osobne v uzatvorenej  obálke  s označením  „Oprava existujúceho 

bleskozvodu na budove MSKS Fiľakovo“ 
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11. Obsah  ponuky 

a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová 

adresa, číslo telefónu, IĆO), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade 

potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.  

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 v jednom vyhotovení, ktorý bude 

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.  

c) Nacenený výkaz  výmer podľa  prílohy č. 2 (uchádzač pri vypracovaní  musí zachovať  

obsah tabuľky v stĺpci popis  bez zmeny. V prípade  ekvivalentného riešenia uchádzač  

upraví vo výkaze výmer len popis položky a kód položky  ostáva nezmenený) 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. 

d) Čestné vyhlásenie o tom, uchádzač   nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.  

  

12. Termín a lehota  na predkladanie ponúk 

08.08.2019 do 16.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 

25, 986 01  Fiľakovo.  

 

13. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

09.08.2019 o 08.00 hod. 

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

Vyhodnotenie ponúk je neverejné 

 

14. Obhliadka  miesta   

Obhliadku  je možné dohodnúť  s Ing. Ivanom Vankom na  tel. č.:  047/4381001 alebo 

emailom: ivan.vanko@filakovo.sk. Účasť  na  obhliadke  nie  je podmienkou podania  

ponuky. 

 

 

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 

- 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, 

mailto:ivan.vanko@filakovo.sk
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- Predložené ponuky, ktoré presiahnu výšku PHZ budú pre verejného obstarávateľa 

neprijateľné a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri takejto ponuke, ak 

prevyšuje PHZ, nepodpísať zmluvu. 

 

24.07.2019 

 

 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                                

                                                                                                        primátor mesta 


