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   V Bratislave  13.06.2016 

                                                                                                HOMJ/6926/2016 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky ,,Zabezpečenie výkonu deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v objektoch 

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,, zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117  Zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ 

v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                             00 603 317 

DIČ:                             2020887385 

Zastúpený:                   Mgr. Rudolf Kusý – starosta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                   1800347007/5600 

Kontaktná osoba:          Štamberský Roman  02/49253177 

 

 

 

2. Typ zmluvy:             Zákazka na poskytnutie služby 
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3.       Opis  predmetu zákazky:         

          Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v objektoch   

          Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. 

          Požadovaná služba: 

• Povinná deratizácia /hlodavec-potkany, myši/ v spravovaných objektoch, vykonanie 

pravidelnej celoplošnej deratizácie dvakrát ročne – v jarných a jesenných mesiacoch, 

prípravkami určenými a schválenými na tento účel. 

 

• Neplánovaná operatívna deratizácia v spravovaných objektoch, vykonanie služby 

na základe požiadavky mestskej časti prípravkami určenými a schválenými na tento 

účel. 

 

• Neplánovaná operatívna dezinsekcia /šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, osa, včela, 

mucha/ v spravovaných objektoch, vykonanie služby na základe požiadavky mestskej 

časti prípravkami určenými a schválenými na tento účel. 

 

• Neplánovaná operatívna dezinfekcia /choroboplodné mikroorganizmy/ 

v spravovaných objektoch, vykonanie služby na základe požiadavky mestskej časti 

prípravkami určenými a schválenými na tento účel. 

 

           Dodávateľ sa zaviaže vykonávať deratizačné služby výlučne osobami odborne spôsobilými na  

           túto činnosť, rešpektujúc všetky vyhlášky a nariadenia: 

• Z8kon č.335/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Nariadenie vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. 

• Z8kon č.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí 

na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov /chemický zákon/ v znení neskorších  

predpisov. 

• A ďalšie súvisiace predpisy. 

 

            Pri vykonaní deratizácie v objektoch MĆ BNM budú všetky jedy uložené v nástrahových  

            staničkách a označené ,,Pozor nástraha,, Po realizovaní deratizácie sa uskutoční zber  

            a likvidácia hlodavcov. 

 

          Miestami poskytovania predmetu zákazky sú spravované objekty a miestami poskytovania  

          služby budú podrobnejšie špecifikované v jednotlivých objednávkach, vystavených mestskou  

          časťou. 
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          Súčet podlahovej plochy všetkých spravovaných objektov MČ BNM na povinnú deratizáciu je  

          cca 12 000 m2. 

• Viď príloha č.1 – Zoznam objektov MĆ BNM 

         

 

 4.     Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4 166,66 €       

 

 

 5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1 Ponuku predkladajte mailom: vo.homolova@banm.sk 

Ako predmet správy treba uviesť ,,Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia,,             

5.2.      Lehota na predloženie ponuky: 20.06.2016 do 12:00 hod. 

5.3.      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2016 

                                     

6. Obchodné podmienky: 

         V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného        

         práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo  

         poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa  

         poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

 

7. Miesto a lehota  plnenia: 

         Miesto plnenia  zákazky:  Mestská časť  Bratislava – Nové Mesto 

Lehota plnenia: Podľa špecifikácie v jednotlivo vystavených objednávkach 

                                        

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

Cenu za predmet zákazky žiadame stanoviť v štruktúre:  

V navrhovanej cene za 1 m2 budú zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky 

/nákup chemikálií, ochranné pomôcky, použité technické zariadenia, dopravné  náklady, cena 

práce, cena ostatných vyvolaných prác /. 

     

 

 

         Ak uchádzač nie je platcom DPH v cenovej ponuke na to upozorní.                     

Druh služby Merná jednotka 
Cena  v EUR         

(bez DPH) 

Cena v EUR          

(s DPH) 

Váhové kritéria na 

vyhodnotenie ponúk 

(v %) 

deratizácia  1 ks návnady /100g   70 

dezinsekcia 1m2   25 

dezinfekcia 1m2   05 

SPOLU za služby   
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9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

• Opis predmetu zákazky s uvedením opisu postupu 

• Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky 

• Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami používanými pri  

      regulácii živočíšnych škodcov na profesionálne použitie 

• Kartu bezpečnostných údajov použitej látky 

• Certifikáty chemických látok používaných pri deratizácii schválených 

Centrom pre chemické látky a prípravky SR 

 

10. Hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane 

uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na 

dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  

 

12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom 

zmluvu, uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných 

užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia 

podľa odseku 10., ktorí sú verejnému obstarávateľovi  a obstarávateľovi známi v čase uzavretia 

zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri konečných užívateľov 

výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. 

         Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zároveň, nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo    

         rámcovú dohodu s uchádzačom, alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby, ktorých finančné zdroje  

         uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, alebo  

         osoby ktorých, technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie  

         technickej  spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov        

         výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. 

 

 

 

 

 

JUDr. Jaroslav Matovič 

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 

  


