
 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania                                                         Príloha č. 7 
 
 

Mesto Fiľakovo 
Mestský úrad  
Radničná 25 

98601 Fiľakovo 
 

  

Inper s.r.o. 

Rádayho 16 

984 01  Lučenec  
 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 

Mesto Fiľakovo, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. b) zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na 

nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

„Externá služba - obstaranie stavebného dozoru investičnej akcie“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b)ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:  Mesto Fiľakovo 

Sídlo:  Radničná 25, 986 01 

Fiľakovo 

Štatutárny zástupca:    Mgr. Attila Agócs, PhD.    

  Primátor mesta 

IČO:         00 316 075 

DIČ:          2021115052 

IČ DPH:          SK2021115052 

Tel.:                +42147 438 1001 

E-mail:         ivan.vanko@filakovo.sk  

Internetová stránka:     http://www.filakovo.sk/index.php/sk/ 

Bankové spojenie:       OTP Banka Slovakia, Pobočka Fiľakovo 

Číslo účtu.:                     SK95 5200 0000 0000 0817 4961 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:bude upravene po schválení dokumentácie 

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

 Ing. Ivan VANKO, tel: +42147 438 1001 mail:ivan.vanko@filakovo.sk  

mailto:ivan.vanko@filakovo.sk
mailto:ivan.vanko@filakovo.sk


 

2 
 

3. Predmet obstarávania: služby, „Externá služba - obstaranie stavebného dozoru 

investičnej akcie“ 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Mandátna zmluva  

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:  

Stavebný dozor pre projekt, ktorý má byť spolufinancovaný zo zdrojov EÚ zverejnený 

vo Vestníku č. 63/2018 zo dňa 29.03.2018 pod značkou 4391 – WYP. Celá projektová 

dokumentácia, výkazy výmer, povolenia aj so stručnou prílohou k opisu tvoria prílohu 

tejto výzvy. Predmetom zákazky sú výdavky, ktoré zahŕňajú stavebný dozor projektu 

– výdavky za činnosť stavebného dozoru, ktorý zodpovedá za súlad stavebných prác 

s projektovou dokumentáciou, za dodržiavanie podmienok rozhodnutí vydaných na 

uskutočnenie stavby, jeho funkcie a povinnosti sú upravené najmä v zákone č. 50/1976 

Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) 

a to konkrétne v ustanovení § 46b. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  6.290,83 € bez DPH 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Miestom  vykonania  stavebných prác  

v  predmete zákazky  (diela)  je  Slovenská   republika,     Fiľakovo,  ul. Podhradská,  

ul. Továrenská,  ul. Baštová na   pozemkoch parc. č.  KN-C 2760, 2761,  2762, 2763, 

2764/3, 2764/4 (=KE-E 103 a 104), 2765/1, 2765/2, 2767, 2806/1, 2806/2, 2807, 

2834/1, 3814, 3815, 3816 a 2791/2, KN-E:103, 104 (=KN-C 2764/4) v k. ú. Fiľakovo. 

Pozemky v areáli hradu sú pamiatkovo chránené. Ide o národnú kultúrnu pamiatku 

teda všetky činnosti, materiály, prvky a ich umiestnenie musia byť vopred 

konzultované a odsúhlasené s odborným metodikom Krajského pamiatkového úradu v 

Banskej Bystrici. Termín vykonania stavebných prác v predmete zákazky (diela): 

Doba realizácie od odovzdania staveniska je v lehote do 12 mesiacov odo dna 

odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi 

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska víťaznému uchádzačovi verejného 

obstarávania s názvom: „Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu“. Mandatár 

bude činnosť vykonávať v čase od odovzdania staveniska stavby až po protokolárne 

odovzdanie a prevzatie stavby bez vád a nedorobkov. 

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: 

sú súčasťou výzvy 

10. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program  

11. Lehota na predloženie ponuky: 30.05.2018 do  15.30 hod 

12. Spôsob predloženia ponuky:  v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, 

Radničná 25, 986 01  Fiľakovo. Ponuka sa predkladá v uzatvorenej obálke  označenej 

heslom – „Externá služba - obstaranie stavebného dozoru investičnej akcie“ 

                                                        
 
1 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet 
zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú 
odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k 
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak 
nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“), 
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13.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob 

hodnotenia   ponúk:  

Najnižšia cena 

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.  

Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet 

obstarávania.            

Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality 

a ďalších požiadaviek uvedených podľa výzvy na predkladanie ponúk ako aj 

v mandátnej zmluve. Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné 

cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je 

platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

 

14. Pokyny na zostavenie ponuky:  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, 

DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. 

účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – 

odporúčanie predloženia. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (tvorí 

prílohu výzvy) 

c. Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom 

verejného obstarávania (originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu) 

d. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti v zmysle stavebného 

zákona v platnom znení týkajúci sa predmetu zákazky s názvom 

„Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu“ (zverejnená v profile 

verejného obstarávateľa, pod vyššie uvedeným označním), pričom pre vyššie 

uvedené osvedčenie vydané po 01.01.2009 predloží okrem osvedčenia pre 

činnosť stavebného dozoru aj podrobnejšie členenie odborného zamerania 

(pokiaľ tento údaj už nie je uvedený v Osvedčení) s uvedením skúšky, aby 

bolo zrejmé, že ide o stavebný dozor s odborným zameraním Pozemné stavby. 

e. Doklad o odbornej praxi na vybrané činnosti napr. formou životopisu 

f. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebom českom jazyku 

g. Nie je možné predložiť variantné riešenia 

15. Otváranie ponúk: 31.05.2018 o 09.00 hod. 

16. Postup pri otváraní ponúk:  

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

Vyhodnotenie ponúk je neverejné 

17. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2018  

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Ing. Ivan VANKO, tel: +42147 438 1001 mail:ivan.vanko@filakovo.sk 

mailto:ivan.vanko@filakovo.sk
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19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

- Zmluva, ktorej návrh tvorí prílohu k tejto výzve, a na ktorej obsahu verejný 

obstarávateľ trvá a považuje ho za nemenný a záväzný, bude uzatvorená s 

úspešným uchádzačom (na základe výzvy verejného obstarávateľa a v lehote 

viazanosti ponúk), ktorého ponuková cena za celý predmet obstarávania bude 

najnižšia spomedzi predložených ponúk. 

-  V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od 

ponuky, resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si 

verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v 

hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk. V tomto 

prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové 

vyhodnotenie ponúk.  

- V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o oprávnení poskytovať služby, 

ktoré sú predmetom obstarávania (originál alebo fotokópiu) a/alebo doklad o 

odbornej spôsobilosti (originál alebo fotokópiu) bude zo zákazky vylúčený.  

 

 

S úctou,  

 

 

 

 

....................................................... 

Dátum, podpis, pečiatka 

 

Prílohy:  

 

Príloha č.1 – Mandátna zmluva  

Príloha č.2 – Návrh na plnení kritérii 

Príloha č. 3 – Opis stavebných prác, ktoré tvoria podklad pre stanovenie činnosti stavebného 

dozora 


