HRADNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE
Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výzva na predkladanie cenovej ponuky
(zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení)
1. Predmet obstarávania:
„Obnova terénnych schodísk na Fiľakovskom hrade“
(č. CPV: 45212354-2 - Stavebné práce na objektoch hradov)
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov obstarávateľa:
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Web:
e-mail:

Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná 14, 98601 Fiľakovo
42013241
Mgr. Attila Agócs
www.hradfilakovo.sk
hradnemuzeum@filakovo.sk

3. Opis predmetu obstarávania:
Zákazka zahŕňa obnovu troch jestvujúcich terénnych schodísk v areáli Fiľakovského hradu,
ktoré sú za hranicou životnosti. Stabilitu schodísk na sypkom podklade bude zabezpečovať
pevný panel schodiskového ramena, kotvený cez pásoviny do betónových pätiek,
vytvorených v sťažených podmienkach hradnej zrúcaniny (kotvenie do skalného podložia a do
suťovej vrstvy). Archeologický dohľad zabezpečí verejný obstarávateľ.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
5.560,00 Eur bez DPH
5. Rozsah predmetu obstarávania:
5.1 Predmetom obstarávania je obnova troch jestvujúcich terénnych schodísk v areáli
Fiľakovského hradu, konkrétne: schodiska na Dolnom hrade vedúceho ku vstupu do
Bebekovej bašty, schodiska na Strednom hrade vedúceho do Horného hradu a schodiska
na Hornom hrade vedúceho do najvyššieho nádvoria. Požadované architektonickostavebné riešenie schodísk je špecifikované v prílohe č. 2 tejto výzvy. Rozpis stavebných
dielov a pracovných úkonov je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.
6. Variantné riešenia:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia.
7. Lehota na plnenie predmetu obstarávania:
Požadovaný termín na uskutočnenie predmetu obstarávania je od 28.mája 2014 do 10.júna
2014.

8. Miesto a spôsob poskytovania súťažných podkladov:
8.1 Súťažné podklady – Podrobné konštrukčno-technické parametre predmetu zákazky sú
prílohou č. 2 tejto výzvy. Rozpis požadovaných stavebných dielov a pracovných úkonov
je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.
8.2 Obhliadku predmetného areálu zabezpečí verejný obstarávateľ záujemcom
a uchádzačom na požiadanie.
9. Vysvetlenie súťažných podkladov:
Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve a v súťažných
podkladoch na základe písomnej/ústnej žiadosti o vysvetlenie, doručenej/podanej verejnému
obstarávateľovi najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Vysvetlenie
zašle/podá verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcov najneskôr do troch pracovných
dní od doručenia písomnej/podania ústnej žiadosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
10. Podmienky účasti:
- Predloženie cenovej ponuky v súlade s prílohou č. 1 a č. 2 tejto výzvy v stanovenom
termíne.
- Predloženie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky (platný živnostenský list –
kópia, alebo iný doklad oprávňujúci podnikať v danej oblasti – kópia, nie starší ako tri
mesiace ku dňu predloženia ponuky).
11. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s výzvou na predkladanie ponúk
a v súlade so súťažnými podkladmi, a z procesu verejného obstarávania bude vylúčený
uchádzač, ktorý:
- nepreukázal splnenie podmienok účasti podľa bodu 10. tejto výzvy,
- predložil neplatné doklady,
- poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: cena s DPH v Eur - 100%
13. Obsah ponuky:
13.1. Predloženie cenovej ponuky podľa prílohy č. 1 a č. 2 tejto výzvy
13.2. Predloženie kópie dokladu potvrdzujúceho príslušnú odbornú spôsobilosť uchádzača na
uskutočnenie predmetu zákazky
14. Predkladanie ponúk:
14.1. Lehota na predkladanie ponúk : najneskôr do 22.5.2014 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

15. 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: „Obnova terénnych schodísk na Fiľakovskom hrade“

16. Lehota a miesto otvárania ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 22.5.2014 o 13.00 hod. na riaditeľstve Hradného múzea vo
Fiľakove, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo, v kancelárii riaditeľa Hradného múzea vo Fiľakove
(na poschodí budovy).
17. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk je 3 mesiace.

Vo Fiľakove, dňa 29.4.2014

Mgr. Attila Agócs
riaditeľ, Hradné múzeum vo Fiľakove

Prílohy: č. 1 - Rozpis požadovaných stavebných dielov a pracovných úkonov
č. 2 - Konštrukčno-technické parametre predmetu zákazky
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