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
Kód výzvy:
IROP-CLLD-T341-512-004
2. Druh zákazky
Časť A - Tovar a služba
Časť B – Stavebná práca
3. Predmet zákazky
„Výmena autobusových zastávok vo Fiľakove – II etapa “
Zákazka je rozdelená na časti :
ČASŤ A - Dodávka autobusových zastávok
ČASŤ B - Zhotovenie spevnených plôch pod zastávkami
4. Opis a rozsah predmetu zákazky

ČASŤ A)

Dodávka autobusových zastávok

Zámerom verejného obstarávateľa je zakúpenie nových moderných autobusových zastávok
v počte 3 kusy (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. 2480 mm od upravenej podlahy zastávky
POČET 2 KUS
b)
Autobusová zastávka - autobusový prístrešok – 2 modulový s bočnou stenou, pričom
šírka jedného modulu je min. 1365mm
Dĺžka zastávky min. 2670 mm, podchodná výška min. 2200mm, šírka min. 1365 mm.
Prečnievanie strechy v prednej časti zastávky min. 535 mm
Celková výška min. 2480 mm od upravenej podlahy zastávky
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POČET 1 KUS
Lokalita č. 1_ ul. Mlynská, pozemok parc. č. KN-C 3788/1 = (KN-E 4340) v k.ú. Fiľakovo
- Autobusová zastávka – trojmodulové riešenie
Lokalita č. 2_ ul. Biskupická pozemok parc. č. KN-C 3865/3 = (KN-E 1422) v k.ú. Fiľakovo
- Autobusová zastávka – dvojmodulové riešenie
Lokalita č. 3_ ul. Družstevná pozemok parc. č. KN-C 3818/1 = (KN-E 1427) v k.ú. Fiľakovo
- Autobusová zastávka – trojmodulové riešenie
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 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 so vzorom pieskovania – vzor pre ochranu
vtáctva. Tvar je znázornený v prílohe (vzor skla).
Príslušenstvo:
Drevená lavička (z tvrdého dreva)
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 – Príloha č. 01.
Vzor kalené bezpečnostné sklo – Príloha č. 02.
Dodacia lehota s montážou max. 5 týždňov od účinnosti zmluvy.
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ČASŤ B)

Zhotovenie spevnených plôch pod zastávkami

a)
SO - 03 – ul. Družstevná /Lokalita č. 3/,parc. CKN č. 3818/1 – parc. EKN č. 1427
Búracie práce
V rámci výmeny autobusovej zastávky bude odstránená jestvujúca drevená autobusová
zastávka. V jestvujúcej betónovej ploche budú vysekané otvory pre vyhotovenie
základových pätiek, rozmeru 400x400mm – 5ks.
Spevnená plocha
Pred zahájením zemných prác treba objekt vytýčiť podľa výkresu A-2. Takisto sa vyznačí
pevný výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. Samotné výkopové práce
vzhľadom na jej objem sa doporučuje prevádzať ručne. Vyťažená zemina bude slúžiť na
spätné terénne úpravy objektu.
Základovú konštrukciu tvoria obvodové základové pásy z prostého betónu C12/16 šírky
300 mm, vyhotovené pre osadenie obrubníkov spevnenej plochy.
Pre osadenie oceľových stĺpov zastávky budú vyhotovené základové pätky s rozm.
400x400x600 mm z betónu C12/16 a štrkové lôžko hr. 150mm – 5ks.
Spevnená plocha bude vyhotovená zo zámkovej dlažby hr. 60 mm, ktorá bude kladená do
jemnej štrkodrvy (0-4-8 mm) hr. 40 mm. Podkladom bude betónová doska z prostého betónu
C12/16 hr. 150 mm a zhutnená štrkodrva (16-32 mm) hr. 150 mm.

b)

SO - 02 – ul. Biskupická /Lokalita č. 2/, parc. CKN č. 3865/3 – parc. EKN č. 1422
Búracie práce
V rámci výmeny autobusovej zastávky bude odstránená jestvujúca plechová autobusová
zastávka s oceľovou konštrukciou.
Spevnená plocha
Pred zahájením zemných prác treba objekt vytýčiť podľa výkresu A-2. Takisto sa vyznačí
pevný výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. Samotné výkopové práce
vzhľadom na jej objem sa doporučuje prevádzať ručne. Vyťažená zemina bude slúžiť na
spätné terénne úpravy.
Základovú konštrukciu tvoria obvodové základové pásy z prostého betónu C12/16 šírky
300 mm, vyhotovené pre osadenie obrubníkov spevnenej plochy. Ohraničenie spevnenej
plochy na jestvujúcej betónovej konštrukcii z troch strán tvoria betónové tvárnice DT20
v. 250 mm s betónovou hladkou strieškou 500x240x50 mm. Betónové tvárnice budú kotvené
do betónovej dosky pomocou betonárskej ocele.
Kotvenie samotnej zastávky, oceľových stĺpov je nutné riešiť lepenými kotevnými
skrutkami do jestvujúcej betónovej dosky.
Spevnená plocha bude vyhotovená zo zámkovej dlažby hr. 60 mm, ktoré budú kladené do
jemnej štrkodrvy (0-4-8 mm) hr. 40 mm. Podkladom bude betónová doska z betónu C12/16
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vystužená Kari sieťou hr. 150mm a zhutnená štrkodrva (16-32 mm) hr. 150 mm. Pri
jestvujúcej konštrukcii na betónový podklad bude kladená zámková dlažba do jemnej
štrkodrvy (0-4-8 mm) hr. 40 mm.
Povrchové úpravy
Betónové tvárnice z vonkajšej strany a jestvujúca betónová konštrukcia budú opatrené
marmolitom sivej farby.
c)
SO - 01 – ul. Mlynská /Lokalita č. 1/, parc. CKN č. 3788/1 – parc. EKN č. 4340
Búracie práce
V rámci výmeny autobusovej zastávky bude odstránená jestvujúca plechová autobusová
zastávka s oceľovou konštrukciou. V jestvujúcej betónovej ploche budú vysekané otvory
pre vyhotovenie základových pätiek , rozmeru 400x400mm – 5ks.
Spevnená plocha
Pred zahájením zemných prác treba objekt vytýčiť podľa výkresu A-2. Takisto sa vyznačí
pevný výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. Samotné výkopové práce
vzhľadom na jej objem sa doporučuje prevádzať ručne. Vyťažená zemina bude slúžiť na
spätné terénne úpravy objektu.
Základovú konštrukciu tvoria obvodové základové pásy z prostého betónu C12/16 šírky
300mm, vyhotovené pre osadenie obrubníkov spevnenej plochy a pre palisády.
Pre osadenie oceľových stĺpov zastávky budú vyhotovené základové pätky s rozm.
400x400x600mm z betónu C12/16 a štrkové lôžko hr. 150mm – 5ks.
Spevnená plocha bude vyhotovená zo zámkovej dlažby hr. 60 mm, ktoré budú kladené do
jemnej štrkodrvy (0-4-8 mm) hr. 40 mm. Podkladom bude betónová doska z prostého betónu
C12/16 hr. 150mm a zhutnená štrkodrva (16-32 mm) hr. 150 mm.
5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky
Časť A – 11.145,00 € bez DPH
Časť B - 6. 423,06 € bez DPH
6. Miesto plnenia predmetu zákazky
Mesto Fiľakovo
Lokalita č. 1_ ul. Mlynská, pozemok parc. č. KN-C 3788/1 = (KN-E 4340) v k.ú. Fiľakovo Lokalita č. 2_ ul. Biskupická pozemok parc. č. KN-C 3865/3 = (KN-E 1422) v k.ú. Fiľakovo
Lokalita č. 3_ ul. Družstevná pozemok parc. č. KN-C 3818/1 = (KN-E 1427) v k.ú. Fiľakovo
7. Jazyk ponuky
7.1 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.
7.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka

4

8. Možnosť predloženia variantných riešení
Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky,
ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.
V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť
ponuku i na technický a funkčný ekvivalent. pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia
určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj
ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Za
estetickú
ekvivalenciu
sa
považuje
pohľadová
ekvivalencia diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru
počas celej doby životnosti zariadenia. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska
finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa
pri plnej viditeľnosti počas dňa ako aj v noci a zníženej viditeľnosti - pri umelom osvetlení.
Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami
certifikovaných meraní a platnými certifikátmi.
9. Trvanie zákazky
Časť A - Termín dodania max. 5 týždňov od účinnosti kúpnej zmluvy.
Časť B – Termín dodania : do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.
10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude
Časť A – Kúpna zmluva
Časť B – Zmluva o dielo
11. Podmienky účasti
Platné pre časť A aj pre časť B
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia
a)
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je
uchádzač zapísaný.
b)
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť
si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho
ponuka hodnotená.
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c)
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
Uchádzačom navrhovaná jednotková zmluvná cena pre predmet zákazky bude
vyjadrená v EUR s DPH. Cena bude zohľadňovať náklady spojené s dopravou na miesto
dodania, príp. vykládkou tovaru.
Všetky časti sa budú posudzovať samostatne, pretože uchádzači sa môžu prihlásiť len do
jednej časti alebo do všetkých častí. Cena je vrátane dovozu do budovy objednávateľa.
Ak predloží záujemca ponuku na rôzne časti, každá časť musí mať zvlášť uvedenú
cenu.
12. Obsah ponuky
Pre časť 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. (Príloha č.1)
Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 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.
Vyhlásenie uchádzača (príloha č. 3), ktoré 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.

Pre časť B:
-

-

-

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. (Príloha č.1)
Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 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.
Vyhlásenie uchádzača (príloha č. 3), ktoré 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.
Nacenený výkaz výmer, 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.

13. Termín a lehota na predkladanie ponúk
11.06.2021 do 09.00 hod
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Ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu:
Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Obal ponuky musí byť nepriehľadný a obsahovať nasledovné údaje:
- Adresa predkladania ponúk
- Názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača(sídlo alebo
miesto podnikania), v prípade skupiny dodávateľov názov alebo
obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej
členov
- Označenie „súťaž – neotvárať“ Označenie heslom „Výmena
autobusových zastávok vo Fiľakove – II. etapa “
Prostredníctvom elektronickej pošty:
- Za písomnú ponuku sa v prípade tejto zákazky s nízkou hodnotou pokladá aj
ponuka podaná elektronicky.
- Elektronická adresa na zasielanie ponúk : mesto@filakovo.sk
Predmet emailu s predloženou ponukou bude označený: „ Cenová ponuka –
„Výmena autobusových zastávok vo Fiľakove – II. etapa “
-

Uchádzač zašle v prílohe emailu dokumentu v zmysle bodu 12 (obsah ponuky)
výzvy naskenované vo formáte pdf. na adresu mesto@filakovo.sk

14. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk
11.06.2021 o 10.00 hod.
Miesto: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, kancelária č. 106 na poschodí. Vyhodnotenie
ponúk je neverejné
15. Kritériá hodnotenia ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie
ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu
ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú
hospodársku súťaž. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v
súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
15.1 Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH
15.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk
a. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu
celkom s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po „x“,
pričom „x“ je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.
b. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
c. Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, čo sa však netýka formálnych nedostatkov
16. 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. Účasť na obhliadke nie
je podmienkou podania ponuky.
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17. Lehota viazanosti ponúk
Do 30.05.2022
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
- Zmluva s úspešným uchádzačom
nadobúda účinnosť po splnení odkladacej
podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy o
príspevku a k schváleniu procesu verejného obstarávania.
- V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok alebo neschválenia
procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku
si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky
a následne zmluvu anulovať.
- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení
nie je možné podať námietky
- V prípade, že ponuka nebude spĺňať predpísané požiadavky, nebude táto akceptovaná
aj napriek nižšej cene.
- 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.
- V zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení nemôže verejný obstarávateľ
uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý nie je zapísaní v Registri partnerov verejného
sektora.
- 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.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri ponuke, ktorá prevyšuje PHZ, nepodpísať
zmluvu.
27.05.2021

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta
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