
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: Mgr. Viktória Tittonová, PhD. – riaditeľka múzea 

Kontaktná osoba: Bc. Denisa Pócsaová 

Telefón: 047/4382016 

Email: ntic@hradfilakovo.sk 

IČO: 42013241 

DIČ: 2022511590 

 

2. Druh zákazky 

č. CPV: 45000000-7 Stavebné práce 

 

3. Predmet zákazky 

„Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na fiľakovskom hrade“ časť 

„SO.05 – kazematy stredný hrad – dažďová kanalizácia/ časť 1“ realizované v rámci 

rovnomenného projektu podporeného BBSK (Všeobecne záväzné nariadenie č. 38/2019: 

Dotácie na podporu regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu v Banskobystrickom 

kraji - Obnova a rekonštrukcia kultúrneho dedičstva (národných kultúrnych pamiatok a 

miestnych pamätihodností).  

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 

Názov stavby: 

„ Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na fiľakovskom hrade“ časť 

„SO.05 – kazematy stredný hrad –  odvodnenie stredného hradu“ 

 

 Zámerom predmetného obstarávania je riešenie problematiky režimu zrážkových vôd 

v areáli stredného hradu – t. j. odvodnenie nádvoria stredného hradu. Modelovanie severnej 

časti nádvoria (t. j. vyspádovanie terénu) v rámci úpravy režimu zrážkových vôd sa z 

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


úsporných dôvodov v roku 2020 uskutoční iba vo východnej časti – teda na 2/3 plochy. Tieto 

zemné práce (nie sú predmetom daného obstarávania), podobne ako aj výkopové zemné práce 

súvisiace s vyhotovením dažďovej kanalizácie realizujú desiati nezamestnaní prijatí v rámci 

projektu ÚPSVaR + 1 koordinátor záchranných prác prijatý v rámci projektu MK SR  pod 

dohľadom zriaďovateľa Hradného múzea vo Fiľakove (Mesto Fiľakovo). Dažďová 

kananalizácia – čo je predmetom daného obstarávania - sa ale napriek čiastočnému 

spádovaniu terénu zhotoví kompletná! Úprava režimu zrážkových vôd sa bude riešiť 

prespádovaním povrchu terénu stredného hradu (nezamestnaní), zachytením usmerneného 

odtoku a uzavretou kanalizáciou sa voda odvedie do bezpečnej lokality mimo hradby 

(predmet daného obstarávania). Prakticky celá severná polovica plochy stredného hradu sa má 

prespádovať smerom na východ (k Perényiho bašte) ku jestvujúcemu odvodňovaciemu 

jarčeku pri kamennom schodisku v skalnom masíve. Upravovaný terén časti severnej polovice 

nádvoria sa následne oseje trávovým semenom – výber druhov vhodných pre suché 

stanovištia.  

 Dažďová kanalizácia: V južnej polovici nádvoria – lokalita kazemát, sa okrem 

prespádovania terénu do nových dvorových vpustí, viac dbá na to, aby zrážková voda 

nevsakovala do podložia – zásypu za južnou hradbou. Po vymodelovaní finálneho tvaru 

terénu sa celá plocha opatrí vrstvou ílovitej zeminy, ktorá bude mať úlohu hydroizolácie a 

následne sa na takto riešený povrch rozprestrie hotový trávový koberec z vybraných druhov, 

vhodných pre suché stanovištia. Odtekanie zrážkových vôd je usmernené do dvoch nových 

vetiev uzavretej podzemnej kanalizácie – západná vetva odvádza vodu z komôr kazemát a ich 

priľahlého okolia, kým východná vetva zachytáva vodu zo severnej polovice nádvoria. Obe 

vetvy sa spájajú v zbernej jímke pred Perényiho baštou (vlčia jama), odtiaľ pokračuje 

navrhované trasovanie opäť zemou (zwinger), ďalej cez obvodovú hradbu dolného hradu a 

chrličom voda vyteká do trativodu mimo hradný areál. Západná vetva odvádza vodu tromi 

dvorovými vpusťami – kombinácia typizovaného výrobku vpuste s filtračnými košmi a 

atypickej drevenej krycej mreže, voľne položenej na obrubu vpuste. Vetva končí vizuálnou  

imitáciou pôvodného dreveného potrubia - chrliča zbitého z fošní. V návrhu je drevená časť 

ešte mierne predĺžená pozink. rúrou, kvôli usmerneniu výtoku vody je na konci ešte 

prichytená pozink. reťaz. Východná vetva začína atypickou zachytávacou jímkou, ktorá je 

schopná zviezť vodu voľne tečúcu po skale pod povrchovým skalným jarkom. Vyskladaná je 

z prispôsobených hotových betónových prvkov a zaizolovaná náterovou hydroizoláciou. 

Pohľadovo sa prejavuje iba ako neurčitá hŕba kamenia v úrovni terénu. Podzemnou rúrou je 

trasovaná cez vnútornú „vlčiu jamu“ kolískového mosta Perényiho bašty až pred baštu 



a ukončená rovnakým chrličom ako západná vetva. Atypická zberná jímka pred Perényiho 

baštou zachytáva vody z chrličov oboch kanalizačných vetiev, rovnako je vyskladaná 

z hotových betónových prvkov, tiež sa prejavuje v úrovni terénu iba ako neurčitá hŕba 

kamenia. Ďalej je podzemná kanalizácia trasovaná najkratšou cestou novým vybúraným 

otvorom cez jestvujúcu novodobo (20.stor.) nadmurovanú časť hradby dolného hradu. Z 

telesa hradby je vykonzolovaný už iba pozink. chrlič s reťazou na konci, z ktorého voda steká 

do navrhovaného trativodu. Vyskladá sa z typizovaných plastových vsakovacích blokov, 

obalených geotextíliou. Aby sa privedenou vodou nepodmáčali priamo základy hradby, medzi 

trativod a hradbu sa zhotoví ílová hydroizolácia zo zhutneného bentonitu. Pohľadovo sa 

trativod prejavuje iba ako neurčitá hŕba kamenia v úrovni terénu.  

 Súčasťou opisu predmetu zákazky je aj podrobný výkaz výmer so špecifikáciou 

navrhnutých stavebných prác. 

 K uvedeným prácam je Pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici predpísaný 

záchranný archeologický výskum, ktorý má prebiehať priebežne s výkopovými prácami. Od 

dodávateľa sa preto očakáva maximálna súčinnosť pri bezproblémovej realizácie výskumu. 

  

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

10.880,29 eur s DPH 

Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH 

 

6. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Fiľakovo, ul. Podhradská, areál hradu 

 

7. Možnosť predloženia variantných riešení 

 Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne 

požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky. V prípade, že verejný 

obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v 

súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný 

ekvivalent. pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie 

bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné 

na zabezpečenie účelu, na ktoré je uvedená stavba určená. Pri produktoch, príslušenstvách 

konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo 

vyššej kvalite. Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia 



diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej 

doby životnosti zariadenia. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho 

osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri plnej 

viditeľnosti počas dňa ako aj v noci a zníženej viditeľnosti – pri umelom osvetlení. Funkčnú 

ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami 

certifikovaných meraní a platnými certifikátmi. 

 

8. Trvanie zmluvy 

Predpokladaný termín realizácie: do 5 mesiacov od prevzatia stavby. 

 

9. Výsledkom výzvy/prieskumu bude 

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky. Návrh zmluvy sa nachádza na webovej stránke 

verejného obstarávateľa: http://hradfilakovo.sk/index.php/dokumenty/verejne-obstaravania 

 

10. Miesto a spôsob  poskytovania súťažných podkladov: 

Verejný obstarávateľ obratom poskytne projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a ďalšie 

súťažné podklady – požadované prílohy  k cenovej ponuke - v elektronickej podobe každému 

záujemcovi, ktorý o to osobne požiada, alebo doručí písomnú žiadosť o jej poskytnutie na 

adresu uvedenú v bode č. 15. Súťažné podklady tejto zákazky sa poskytujú najneskôr do 2 dní 

pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.   

 

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 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia 

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 dokladu o 

http://hradfilakovo.sk/index.php/dokumenty/verejne-obstaravania


oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v 

súlade s prvou vetou. 

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

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí 

verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V 

prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho 

ponuka hodnotená. 

c) Uchádzač musí mať uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

d) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 

40 ods. 6 písm. f). 

 

13. Obsah cenovej ponuky 

- 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. (Príloha č.1) 

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 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. 

- Vyhlásenie uchádzača (príloha č. 3), ktoré 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. 

- Nacenený výkaz výmer (Zadanie- príloha č. 4) 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. 

- Uvedené formuláre sa nachádzajú na webovej stránke verejného obstarávateľa ako prílohy 

k predmetnej výzve: http://hradfilakovo.sk/index.php/dokumenty/verejne-obstaravania. 

 

14. Termín a lehota na predkladanie ponúk 

23.06.2020 do 13.00 hod. 

 

http://hradfilakovo.sk/index.php/dokumenty/verejne-obstaravania


15. Ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu: 

Hradné múzeum vo Fiľakove, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo 

 

16. Obal ponuky musí byť nepriehľadný a obsahovať nasledovné údaje: 

- Adresa predkladania ponúk 

- Názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača(sídlo alebo miesto podnikania), v 

prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto 

podnikania) všetkých jej členov 

- Označenie „súťaž – neotvárať“ Označenie heslom súťaže „ Záchranné, konzervačné a 

rekonštrukčné stavebné práce na fiľakovskom hrade“ časť „SO.05 – kazematy stredný 

hrad – dažďová kanalizácia/ časť 1“ 

 

17. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk 

23.06.2020 15:00 hod. 

Miesto: Hradné múzeum vo Fiľakove (HMF), Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo, kancelária 

riaditeľky HMF 

Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

 

18. 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. 

18.1 Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH 

18.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk 

a) Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu s 

DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po „x“, pričom „x“ je 

číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk. 

b) Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. 

c) Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky 

uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. 

 

19. Obhliadka miesta 



Obhliadku, ktorá je podmienkou na vypracovanie cenovej ponuky, je možné dohodnúť v 

pracovnom čase s Mgr. Viktóriou Tittonovou, PhD. na tel. č.: 047/4382017, 0918 975 634 

alebo emailom: muzeum@hradfilakovo.sk, najneskôr však do 19.06.2020. 

 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

- V prípade, že ponuka nebude spĺňať predpísané požiadavky, nebude táto akceptovaná aj 

napriek nižšej cene. 

- 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 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. 

- 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. 

 

21. Lehota viazanosti ponúk: 

Lehota viazanosti ponúk je do konca roka 2020. 

 

 

5.6.2020 vo Fiľakove      Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 

                    riaditeľka HMF 

 


