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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 

„Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na Fiľakovskom hrade 

Delová bašta a 2. brána“  

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
 

Mesto Fiľakovo, ako vlastník NKP – Hrad Fiľakovo, plánuje zaobstarať stavebné práce,  

v areáli hradu v rámci úspešného projektu s názvom „ Záchranné, konzervačné a 

rekonštrukčné stavebné práce na Fiľakovskom hrade, Delová bašta a 2. brána “ ktorý 

bol podporený MK SR, sekciou kultúrneho dedičstva v rámci podprogramu Obnovme si 

svoj dom 1.1. 

Stavebné práce sa majú uskutočniť v súlade s Rozhodnutím KPÚ BB , č. KPUBB-

2015/2882-9/74539/HUN zo dňa 27.10.2015 v zmysle ktorého sa pri 

rekonštrukcii/revitalizácii pôvodného muriva majú dodržať nasledovné podmienky: 

 

Projektová dokumentácia rieši problematiku konzervačnej stavebnej obnovy vybraných 

častí hradu – Delová bašta a 2.brána v areáli Dolného hradu v objekte fiľakovského hradu. 

Projektová dokumentácia sa zaoberá analýzou jestvujúceho stavu murovaných konštrukcií 

a navrhuje stavebné zásahy, ktoré murivá zakonzervujú a čiastočne premodelujú. Navrhuje 

sa vytvorenie uzatvárateľného interiéru bašty. S tým súvisí návrh prestrešenia bašty, ktorý 

nie je predmetom tejto pd. 

 

 

Jednoduchá hmota 1-podlažnej podkovovitej Delovej bašty prilieha ku južnej obvodovej 

stene 2.vstupnej brány. Do konca 20.stor. sa z pôvodnej výšky podlažia zachovali asi iba 

dve tretiny. Nízky múrik popri nástupnom schodisku je skromným pozostatkom väčšej 

steny, ktorá bola súčasťou fortifikačných opatrení popri 2.vstupnej bráne. V rekonštrukčnej 

etape 80-tych rokov 20.stor. boli štyri z piatich otvorov/strieľní nanovo zaklenuté tehlovým 
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murivom, jediný pôvodný kamenný záklenok ostal zachovaný v západnej strieľni. Dovtedy 

zachované zvlnené koruny murív boli nadmurované úsporným spôsobom – vymurované 

boli iba líca, jadro bolo vysypané zeminou s menšími kameňmi. Plochy vonkajších líc boli 

vyškárované cementovou maltou, čo spôsobuje nadmerné zvetrávanie kamenných líc 

muriva. Silueta koruny muriva bola násilne zarovnaná vo vodorovnej línií v náhodne 

zvolenej výške, plocha koruny bola prekrytá betónovou škrupinou. Všetky plochy líc 

muriva boli dôsledne domodelované a preškárované cementovou maltou. Odvedenie 

zrážkovej vody z interiéru nie je teraz nijako riešené, koruny murív boli donedávna kryté 

škrupinou z betónu, všetka voda vsakuje do sutinového násypu v interiéri. Múrik popri 

schodiskovom nástupe má rovnako zvetrané a cementom škárované líce stien ako Delová 

bašta, koruna je iba murovaná, rozpadnutá. Steny v súčasnosti nevykazujú žiadne viditeľné 

statické poruchy. Druhá vstupná brána má líca murív už odškárované, korunu prerobenú – 

nie sú predmetom tejto pd. Riešia sa prekrytia relatívne hlbokého odvodňovacieho rigola, 

ktorý križuje prístupový chodník.  

E. NÁVRH STAVEBNO–TECHNICKÉHO RIEŠENIA: 

Hlavným stavebným problémom Delovej bašty sú obvodové murivá. Spôsob, akým sú 

novodobé partie stien murované, bol ako-tak postačujúci pre samonosné murivo, ktoré 

malo za úlohu niesť samého seba, ale už nie je vhodné pre zaťaženie novou strechou. 

Navrhuje sa kompletné rozobratie úsekov novodobého muriva (s murovanými lícami a 

hlineným jadrom) až po originálne súdržné kamenné murivo. Následne sa z lomového 

kameňa vymurujú steny nielen po terajšiu líniu koruny, ale nová vodorovná koruna sa 

vytvorí až približne o 1m vyššie. 

Kamene v lícach musia byť použité z identického materiálu ako všetky murivá na hrade – 

zdrojom môžu byť rozobraté murivá aj sutinové závaly. Na nové líca sa predpokladá 

opätovné použitie maximálne polovice materiálu z jestvujúcich rozoberaných líc, zvyšok 

z pôvodných líc sa použije do nového jadra. Zemina z terajšieho jadro muriva sa už 

nepoužije. Skladbu muriva v lícach starostlivo pripodobniť originálnym murivám, 

podrobnejšie viď. Statika. 

Okraje koruny budú ruinálne zvlnené, ale zároveň bude na korune vytvorená minimálne 

900mm široká vodorovná plošina pre osadenie kužeľovitej strechy. Návrh strechy a jej 

osadenie rieši samostatná pd z r. 2016. od Ing. Machavu. Jeho PD ale nerieši odvádzanie 

zrážkovej vody zo strechy, preto sa v tejto pd dopĺňa pozinkovaný dažďový žľab v úseku, 

v ktorom by inak voda zo strechy stekala priamo na murivá. Zo žľabu nebude voda zvedená 

zvodom, ale iba krátkym chrličom presmerovaná ďalej od obvodových stien bašty. Murivá 

pod strechou nebudú mať vegetačný kryt. Všetky plochy ostávajúcich líc, preškárovaných 

cementovou maltou budú odškárované a opätovne vyškárované vápennou maltou – mieru 

a hĺbku  škárovania pre jednotlivé úseky určí počas prác spracovateľ architektonicko-

historického výskumu v spolupráci so statikom a projektantom architektúry (predpokladá 

sa priemerná hĺbka 50mm). Pri odškárovávaní sa môže stať, že sa uvoľnia celé zvetrané 

kryhy líca a bude potrebné líce dopĺňať murovaním (predpokladá sa 25% plochy), 

podrobnejšie viď. Statika. Kvôli požadovanému prepojeniu podbránia s interiérom Delovej 

bašty sa premodelováva jestvujúce novodobé dno dvernej niky – znižuje sa jeho niveleta a 

vymurujú sa jednotlivé schodiskové stupne. Dverná nika bude uzavretá jednokrídlovou 

mrežovou kovovou bránkou s pevným nadsvetlíkom. Jestvujúci otvor dvernej niky 

výpadovej bránky bude taktiež uzavretý jednokrídlovou mrežovou kovovou bránkou s 

pevným nadsvetlíkom. Jestvujúca provizórna dosková podesta schodiska ku výpadovej 

bránke bude vymenená za oceľový pochôdzny rošt Tenzona SP 3032, žiarovo zinkovaný, 

položený a prikotvený ku jestvujúcemu obvodovému rámu z U profilov. Všetky 

navrhované aj jestvujúce (schodiskové rameno a vstupná brána) oceľové prvky budú 
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ošetrené viacnásobným antikoróznym krycím náterom tmavo-sivým s kladívkovým 

efektom (RAL 7005).  

Múrik pozdĺž prístupového schodiska bude mať obdobným spôsobom preškárované líce, 

doplnené výpadky líca. Silueta koruna bude pretvarovaná nadmurovaním do ruinálne 

zvlnenej línie, v priečnom profile obojstranne spádovaná, krytá bude „vegetačným 

nadstavcom“ – viď. Statika. Murivá 2. vstupnej brány už majú zrealizované líca, korunu 

a sanáciu záklenku. Kvôli zjednoteniu povrchov kovových prvkov hradu sa navrhuje 

ošetrenie mrežovej vstupnej brány novým krycím náterom tmavosivej farebnosti (RAL 

7005) s kladívkovým efektom. 

 

5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky 

45.646,14 € 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 

 

9. Trvanie zmluvy  

Predpokladaný termín realizácie: najneskôr  do 15.09.2018 

 

 

10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude 

Uzatvorenie zmluvy 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 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.  

 

d) Nacenený výkaz  výmer podľa  prílohy č. 2 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. 
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e) Vyplnený návrh  Zmluvy o dielo 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. (príloha č.3). 

  

12. Termín a lehota  na predkladanie ponúk 

16.07.2018 do 16.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 

25, 986 01  Fiľakovo.  

 

13. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

17.07.2018 08.00 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  s Ing. Ivanom Vankom na  tel. č.:  047/4381001 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. 

- 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. 

29.06.2018 

 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                                

                                                                                                        primátor mesta 

mailto:ivan.vanko@filakovo.sk

