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Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

(v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

 

1. Predmet obstarávania: 

 Tlač propagačných materiálov: „Pamätihodnosti mesta Fiľakovo“ (v slovenskej, 

maďarskej a anglickej jazykovej mutácii), „Hrad Fiľakovo / Sprievodca po 

zrúcanine hradu“ (v slovenskej a maďarskej jazykovej mutácii) a „Hradné 

múzeum vo Fiľakove“ (v slovenskej, maďarskej, anglickej a nemeckej jazykovej 

mutácii). 
 

          (kód CPV: 79810000-5 – Tlačiarenské služby, 79800000-2 – Tlačiarenské a príbuzné 

služby) 

 

 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov obstarávateľa:   Hradné múzeum vo Fiľakove 

Adresa:    Hlavná 14, 98601 Fiľakovo 

IČO:     42013241 

Kontaktná osoba:   Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 

Web:     www.hradfilakovo.sk 

e-mail:     muzeum@hradfilakovo.sk 

3. Opis predmetu obstarávania: 

Predmetom obstarávania (zákazky) je tlač propagačných materiálov podľa rozpisu 

uvedeného v bode 5. tejto výzvy, vrátane dodania a dopravy na adresu verejného 

obstarávateľa.  

 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  

6.900,00  Eur s DPH     

 

5. Rozsah predmetu obstarávania: 

Predmetom obstarávania je tlač propagačných materiálov podľa nasledovného rozpisu:   

   Pamätihodnosti mesta Fiľakovo – 4000 ks,  

   Fülek Város nevezetességei – 4000 ks, 

   Sights and Landmarks of Fiľakovo – 2000 ks, 

    hrad Fiľakovo / Sprievodca po zrúcanine hradu – 1000 ks, 

   Fülek vára / Várkalauz – 1000 ks, 

   Hradné múzeum vo Fiľakove – 4000 ks   

   Füleki Vármúzeum – 5000 ks, 

   Castle Museum in Fiľakovo – 2000 ks, 

   Burgmuseum in Fiľakovo – 1000 ks. 

https://www.uvostat.sk/cpvkod/8846
http://www.hradfilakovo.sk/
mailto:muzeum@hradfilakovo.sk
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6. Variantné riešenia: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia. 

 

7. Lehota na plnenie predmetu obstarávania: 

Do 20.12.2019 

 

 

8. Miesto a spôsob  poskytovania súťažných podkladov: 

8.1 Technické údaje jednotlivých propagačných publikácií sa uvádzajú v nasledovnej         

špecifikácii:   

 

PAMÄTIHODNOSTI MESTA FIĽAKOVO:  formát 14 x 14 cm, farby 4+4, 

rozsah:  16 plnofarebných strán + 4 strany obálka, papier vnútra 115 g kriedový 

papier matný, väzba V1, papier plnofarebnej obálky 200 g kriedový papier, lamino  

matné, vrátane ryhovania (ohnuté drážky). 

 

FÜLEK VÁROS NEVEZETESSÉGEI: formát 14 x 14 cm, farby 4+4, rozsah:  16 

plnofarebných strán + 4 strany obálka, papier vnútra 115 g kriedový papier matný, 

väzba V1, papier plnofarebnej obálky 200 g kriedový papier, lamino matné, 

vrátane ryhovania. 

 

SIGHTS AND LANDMARKS OF FIĽAKOVO: formát 14 x 14 cm, farby 4+4, 

rozsah:  16  plnofarebných strán + 4 strany obálka, papier vnútra 115 g kriedový 

papier matný, väzba V1, papier plnofarebnej obálky 200 g kriedový papier, lamino  

matné, vrátane ryhovania. 

 

HRAD FIĽAKOVO / SPRIEVODCA PO ZRÚCANINE HRADU: formát A5, 

farby 4+4, rozsah: 32 strán + 4 strany obálka + rozbaľovacia zadná klopa, papier 

vnútra 115 g kriedový papier matný, väzba V1, papier plnofarebnej obálky 200 g 

kriedový papier, lamino matné, vrátane ryhovania.  

 

FÜLEK VÁRA / VÁRKALAUZ: formát A5, farby 4+4, rozsah: 32 strán + 4 

strany obálka + rozbaľovacia zadná klopa, papier vnútra 115 g kriedový papier 

matný, väzba V1, papier plnofarebnej obálky 200 g kriedový papier, lamino 

matné, vrátane ryhovania.  

 

HRADNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE: formát A4, farby 4+4, 1 list (2 strany), 1 x 

pozdĺžne zahnutý, papier 250 g kriedový papier, lamino matné, vrátane ryhovania. 

 

FÜLEKI VÁRMÚZEUM: formát A4, farby 4+4, 1 list (2 strany), 1 x pozdĺžne 

zahnutý, papier 250 g kriedový papier, lamino matné, vrátane ryhovania. 
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CASTLE MUSEUM IN FIĽAKOVO: formát A4, farby 4+4, 1 list (2 strany), 1 x 

pozdĺžne zahnutý, papier 250 g kriedový papier, lamino matné, vrátane ryhovania. 

 

BURGMUSEUM IN FIĽAKOVO: formát A4, farby 4+4, 1 list (2 strany), 1 x 

pozdĺžne zahnutý, papier 250 g kriedový papier, lamino matné, vrátane ryhovania. 

 

 

8.2 Graficky spracované, predbežné elektronické verzie propagačných publikácií 

poskytne verejný obstarávateľ k nahliadnutiu na žiadosť záujemcu obratom, 

najneskôr však do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí tejto lehoty 

verejný obstarávateľ súťažné podklady neposkytne.  

 

8.3 Finálne elektronické verzie propagačných publikácií poskytne verejný obstarávateľ 

úspešnému uchádzačovi ihneď po zaslaní vyrozumenia o výsledku verejného 

obstarávania. 

 

9. Vysvetlenie súťažných podkladov: 

Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie údajov uvedených vo výzve 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 záujemcom najneskôr do troch pracovných dní od 

doručenia písomnej/podania ústnej žiadosti.  

 

10. Podmienky účasti: 

- Predloženie cenovej ponuky v súlade s požadovanými kritériami na predmet 

obstarávania v stanovenom termíne. 

- Predloženie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky (platný živnostenský 

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

 

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 č. 10. tejto výzvy, 

- predložil neplatné doklady, 

- poskytol  nepravdivé alebo skreslené informácie. 

 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia konečná cena s DPH v EUR za celý predmet zákazky. 

 

13. Obsah ponuky: 

13.1. Cenová  ponuka v súlade s požadovanými kritériami uvedenými v tejto výzve  
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13.2. Kópia dokladu oprávňujúceho na podnikanie v predmete zákazky.   

 

14. Predkladanie ponúk: 

14.1. Lehota na predkladanie ponúk:  najneskôr do 29.11.2019 do 12.00 hodiny 

14.2. Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť poštou alebo osobne: 

           Hradné múzeum vo Fiľakove 

           Podhradská 14 

           986 01 Fiľakovo 

 

15. Označenie  obalov ponúk: 

Uchádzač predloží cenovú ponuku v uzavretom obale v lehote na predkladanie ponúk. 

Obal cenovej 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: „Tlač propagačných publikácií“   

 

16. Otváranie cenových ponúk: 

16.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 29.11.2019 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. 

 

17. Vyhodnotenie cenových ponúk: 

17.1 Cenové ponuky spĺňajúce všetky požiadavky uvedené v tejto výzve budú  

  vyhodnotené na základe kritéria – bod č. 12., ktorým je najnižšia konečná cena.    

17.2  Cenová ponuka s najnižšou konečnou cenou bude vyhodnotená ako úspešná,  

 cenové ponuky s cenami vyššími budú vyhodnotené ako neúspešné. 

17.3  Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 pracovných dní po vyhodnotení cenových 

ponúk zašle písomné oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk poštou.  

 

18. Lehota viazanosti ponúk: 

Lehota viazanosti ponúk je 3 mesiace. 

 

Vo Fiľakove, dňa 12.11.2019 

 

 

 

 

 

                                                                                         Mgr. Viktória Tittonová, PhD.    

          riaditeľka, Hradné múzeum vo Fiľakove 


