
 
Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

(v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní) 
 
 

1. Predmet obstarávania: 
 „Zabezpečenie kompletného ventilačného systému na odvlhčenie podzemných 

priestorov pod fiľakovským hradným vrchom“ 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:    Mesto Fiľakovo 
Sídlo:    Radničná 25, 98601  Fiľakovo 
Štatutárny  zástupca:   Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta 
Kontaktná osoba:  Mgr. Viktória Tittonová, PhD.  
Telefón:   047/4382017 
Fax:    047/4381001 
Email:    mesto@filakovo.sk 
IČO:    00316075 
DIČ:    2021115052 
  

3. Druh zákazky 
Tovar a služba 
 

4. Opis  predmetu obstarávania: 
CPV: 39714100-1 Ventilátory, 39717000-1 Ventilátory a klimatizačné spotrebiče, 
42113161-0 Odvlhčovače 
Predmetom obstarávania (zákazky) je zabezpečenie kompletného špeciálneho 
ventilačného systému na odvlhčenie podzemných priestorov pod fiľakovským 
hradným vrchom, kde sa nachádza expozícia Hradného múzea vo Fiľakove. 
Predmetné priestory predstavujú navzájom prepojené chodby, vysekané priamo do 
skaly hradného kopca v dĺžke 22,8 a 77,25 m. Vlhkosť vzduchu v interiéri sa 
pohybuje medzi 93 – 95%, čo spôsobuje nadmerné zrážanie vody, ktorá steká po 
stenách chodieb, po povrchu vystavených exponátov a veľkoformátových 
 informačných panelov. Zákazka zahŕňa montáž (vrátane materiálu) kompletného 
ventilačného systému zostaveného na základe objektívneho vyhodnotenia situácie na 
mieste a dopravu.  
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  
3057,00  Eur bez DPH  

6. Rozsah predmetu obstarávania: 
Predmet zákazky zahŕňa nasledovné úkony a materiály:  

- Materiál 
- Montáž kompletného ventilačného systému 
- Doprava 

    
7. Variantné riešenia: 

          Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia. 
 

      8. Lehota na plnenie predmetu obstarávania: 
          Do 31.12.2018 



 
9. Dodatočné informácie  k predmetu zákazky: 

        -  Technické údaje k podzemným chodbám sú nasledovné:  
1. chodba – dĺžka 22,8 m, šírka. cca 2,00 m, výška stropu 2,00-2,70 m, vlhkosť 
v letných mesiacoch cca. 95%, v zimných mesiacoch cca. 93% 
2. chodba – dĺžka 77,25 m, šírka. cca 2,00 m, výška stropu 1,90-2,60 m, vlhkosť 
v letných mesiacoch cca. 95%, v zimných mesiacoch cca. 93%. 

-  Základné zameranie chodieb a slepý rozpočet predmetnej zákazky tvoria prílohu č. 
1 a 2 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ ďalej obratom poskytne uvedené zameranie 
a rozpočet každému záujemcovi, ktorý o to osobne požiada, alebo doručí písomnú 
žiadosť o jej poskytnutie na adresu uvedenú v bode č. 15, najneskôr do 3 dní pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí tejto lehoty verejný 
obstarávateľ už informácie neposkytne.  

 
10. Vysvetlenie: 

Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na základe     
písomnej/ústnej žiadosti o vysvetlenie, doručenej/podanej verejnému obstarávateľovi 
najneskôr 2 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vysvetlenie 
zašle/podá verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom najneskôr do troch 
pracovných dní od doručenia písomnej/podania ústnej žiadosti.  
Verejný obstarávateľ žiada záujemcov o obhliadku riešeného objektu na mieste, a to 
vo vopred dohodnutom termíne. Termín obhliadky je možné  dohodnúť na tel čísle 
047/4382017 alebo emailom muzeum@hradfilakovo.sk 

 
11. Podmienky účasti: 

-    Obhliadka riešeného objektu 
- Predloženie cenovej ponuky v súlade s požadovanými kritériami na predmet 

obstarávania v stanovenom termíne. ( príloha č. 2 a č. 3)  
- Predloženie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky (platný živnostenský 

list alebo iný doklad oprávňujúci podnikať v danej oblasti – kópia).  
 

12. Vyhodnotenie  splnenia podmienok účasti: 
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s výzvou na predkladanie 
ponúk a z procesu verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý: 
- nepreukázal splnenie podmienok účasti podľa bodu č. 11 tejto výzvy, 
- predložil neplatné doklady, 
- poskytol  nepravdivé alebo skreslené informácie. 

 
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena v € s DPH.  
 
Verejný obstarávateľ zostaví   poradie  ponúk  uchádzačov  podľa  kritéria (najnižšej 
ceny). Úspešný uchádzač sa stane ten, ktorý predloží  najnižšiu  celkovú zmluvnú cenu 
za dodanie  predmetu zákazky.  

       Verejný obstarávateľ prijme  ponuku uchádzača, ktorého  ponuka dosiahne   najnižšiu     
cenu. 
Ak uchádzač nie  je   platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu  bez DPH 
a sadzbu DPH 0%. Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda  ktorú  verejný 
obstarávateľ   skutočne uhradí  za dodávku zákazky, a to bez ohľadu  na to, či je 
uchádzačom  platca alebo neplatca DPH. 



14. 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)  Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 3 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 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) 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.  

 
15. Predkladanie ponúk: 

14.1. Lehota na predkladanie ponúk:  najneskôr do 4.12.2018 do 12.00 hodiny 
14.2. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou alebo osobne: 
           Hradné múzeum vo Fiľakove 
           Podhradská 14 
           986 01 Fiľakovo 
 

16. Označenie  obalov ponúk: 
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale v lehote na predkladanie ponúk. Obal 
ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
15.1 Adresu verejného obstarávateľa 
15.2 Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača 
15.3 Označenie: „Súťaž – neotvárať“ 
15.4  Označenie: Zabezpečenie špeciálneho ventilačného systému“ 

 

17. Otváranie cenových ponúk: 
a. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 4.12.2018 o 13.00 hod. na riaditeľstve          

Hradného múzea vo Fiľakove, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo, v kancelárii 
riaditeľky Hradného múzea. 

16.2  Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. 
 

18. Vyhodnotenie cenových ponúk: 
Cenové ponuky spĺňajúce všetky požiadavky uvedené v tejto výzve budú  
vyhodnotené na základe kritéria – bod č. 12., ktorým je najnižšia konečná cena.    
Cenová ponuka s najnižšou konečnou cenou bude vyhodnotená ako úspešná, 
cenové ponuky s cenami vyššími budú vyhodnotené ako neúspešné. 
Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 pracovných dní po vyhodnotení ponúk zašle 
písomné oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. 
 



 

19. Lehota viazanosti ponúk: 
Lehota viazanosti ponúk je 3 mesiace. 
 

Prílohy: 
 1.) Základné zameranie podzemných priestorov 
 2.) Slepý rozpočet zákazky 
     3.) Návrh na plnenie  kritérií  
 
Vo Fiľakove, dňa 20.11.2018 

 
 
                                                                                                

 
         Mgr. Attila Agócs, PhD. 
                  Primátor mesta 
 


