
Výzva na predkladanie cenových 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: Hradné múzeum vo Fiľakove 

Sídlo: Hlavná 14, 98601 Fiľakovo 

Štatutárny zástupca: Ing. Valéria Budaiová – zastupujúca riaditeľka múzea 

Kontaktná osoba: Bc. Denisa Pócsaová 

Telefón: 047/4382016-17 

Email: muzeum@hradfilakovo.sk 

IČO: 42013241 

DIČ: 2022511590 

 

2. Druh zákazky 

č. CPV: 45000000-7 Stavebné práce 

 

3. Predmet zákazky 

„Výmena dreveného pódia na strednom nádvorí Fiľakovského hradu”, realizovaná 

v rámci projektu s názvom Obnova a konzervácia NKP – Hrad Fiľakovo, Rekonštrukčné 

stavebné práce na Fiľakovskom hrade, časť SO.03 – Drevené pódium, podporeného 

Banskobystrickým samosprávnym krajom.   

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 

Názov stavby: 

„Výmena dreveného pódia na strednom nádvorí Fiľakovského hradu” 

Zámerom predmetného obstarávania je výmena schátralého externého pódia, ktoré sa 

nachádza na západnom okraji stredného hradu pri Bebekovej bašte. Dlhoročne poskytuje 

priestor pre účinkujúce skupiny a interpretov rozličných podujatí, konaných na hrade. 

Oceľové stojky nesú rošt dubových nosníkov, na ktoré sú pribíjané dubové fošne podlahy. 

Oceľové stojky sú vyhovujúce, dubové nosníky sú však na hranici životnosti. Oceľový 

perforovaný plech nad zaniknutým schodiskom, osadený vedľa pódia, je metodicky 

nevhodný, tiež je potrebná jeho výmena. Podrobný popis prác je uvedený v Sprievodnej a 

súhrnnej technickej správe (príloha č. 2).   

  

http://www.cpv.enem.pl/sk/45000000-7


5. Predpokladaná hodnota zákazky 

15.000,- eur bez DPH 

(Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH) 

 

6. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Fiľakovo, ul. Podhradská, areál Fiľakovského hradu 

 

7. Možnosť predloženia variantných riešení 

Verejný obstarávateľ opisom predmetu zákazky (v prílohách tejto výzvy) podrobne stanovil 

požiadavky, ktoré je potrebné dodržať pre daný predmet zákazky, a v nadväznosti na to 

neumožňuje predloženie variantných riešení.  

 

8. Trvanie zmluvy 

Predpokladaný termín realizácie zákazky: najneskôr do 30. novembra 2022. 

 

9. Výsledok verejného obstarávania 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky, ktorú 

následne pripraví verejný obstarávateľ.  

 

10. Miesto a spôsob  poskytovania súťažných podkladov: 

Súťažné podklady (slepý rozpočet, situačný nákres, rezopohľad, sprievodná a súhrnná 

technická správa, vyhlásenie uchádzača) sú prílohami tejto výzvy.  

 

11. Vysvetlenie súťažných podkladov: 

Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na základe 

písomnej/ústnej žiadosti o vysvetlenie, doručenej/podanej verejnému obstarávateľovi 

najneskôr do 2 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vysvetlenie zašle/podá 

verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom najneskôr do jedného pracovného dňa od 

doručenia písomnej/podania ústnej žiadosti.  

 

12. Podmienky účasti 

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, ktorá 

zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač má v ponuke predložiť kópiu platného dokladu o 

oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky.  



b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  

c) Uchádzač musí mať uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. 

 

13. Obsah cenovej ponuky 

- Návrh uchádzača na plnenie kritérií – vyplnený slepý rozpočet zákazky v jednom 

vyhotovení podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho 

štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom.   

- Vyhlásenie uchádzača (príloha č. 5 tejto výzvy), ktoré bude podpísané uchádzačom, jeho 

štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača.  

- kópia platného dokladu o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu. 

 

14. Termín a lehota na predkladanie ponúk 

16.09.2022 do 11:00 hod. 

 

15. Ponuku je potrebné podať v informačnom systéme elektronického verejného 

obstarávania (IS EVO), dostupnom na portáli Úradu pre verejné obstarávanie  

 

16. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk 

19.09.2022, o 9:00 hod. 

Miesto: sekretariát Hradného múzea vo Fiľakove, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo,  

 

17. 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. 

17.1 Kritérium – najnižšia zmluvná cena celkom v Eur s DPH 

17.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu s DPH. 

Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne, pričom ostatné ponuky budú 

vyhodnotené ako neúspešné. Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré 

splnili všetky požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. 

 



18. Obhliadka miesta 

Obhliadku miesta je možné dohodnúť v pracovnom čase na tel. č.: 047/4382017, 

0918/975634, 047/4382016, alebo emailom na adrese: muzeum@hradfilakovo.sk, najneskôr 

do 16.09.2022. 

 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

- Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí 

predložili ponuky v lehote do 7 pracovných dní od ich 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 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 

- pokiaľ predložené cenové ponuky nepresiahnu výšku zákazky s nízkou hodnotou, verejný 

obstarávateľ môže zároveň vykonať výber dodávateľa na základe stanoveného kritéria výber. 

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri ponuke, ktorá prevyšuje PHZ, nepodpísať 

zmluvu. 

 

20. Lehota viazanosti ponúk: 

Lehota viazanosti ponúk je do konca roka 2022. 

 

       

Vo Fiľakove, 26.08.2022          Ing. Valéria Budaiová 

              zast. riaditeľka HMF 

 

 

Prílohy: 

 

príloha č. 1 – Slepý rozpočet 

príloha č. 2 – Sprievodná a súhrnná technická správa 

príloha č. 3 – Rezopohľad 

príloha č. 4 – Situačný nákres 

príloha č. 5 – Vyhlásenie uchádzača 

 

 

muzeum@hradfilakovo.sk

