
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

                V Bratislave 06.02.2019

                3679/2019/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Ošetrenie pagaštanov konských – chemický postrek proti ploskáčikovi

pagaštanovému,,  zákazka  s  nízkou  hodnotou  podľa  §  117   Zákona  č.  345/2015  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 § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č.

345/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou 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:   Mgr. Dagmar Timková 02/49 253 381

      2.    Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služby, Zmluva – 2 roky
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3.     Opis  predmetu zákazky:

        Predmetom zákazky je integrovaný chemický postrek pagaštanov konských, rastúcich vo verejnej

        zeleni mestskej časti, proti škodcovi – ploskáčikovi pagaštanovému s ohľadom na ochranu zdravia

        ľudí a živočíchov v zmysle zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

        a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich platných

        právnych predpisov.

        Integrovaná chemická ochrana spočíva v kompletnej ochrane pagaštanu konského ( zahŕňajúca

        insekticídy s morforegulačným účinkom - inhibítory tvorby chitínu, fungicídy, aditíva, kvapalné

        hnojivo) a je zložená z dvoch samostatných ošetrení (dvoch aplikácií postrekov) a to nasledovne:

1. aplikácia – termín: apríl – máj

v období výskytu imág a vajíčok prvej generácie (v závislosti od klimatických podmienok

a vývojového štádia škodcu – na základe objednávky, ktorá bude obsahovať zoznam lokalít, na

ktorých sa bude postrek uskutočňovať)

2.   aplikácia – termín: jún - júl

              v priebehu výskytu dospelých jedincov prvej generácie škodcu (v závislosti od klimatických

              podmienok – na základe objednávky, ktorá bude obsahovať zoznam lokalít, na ktorých sa bude

              postrek uskutočňovať)

Predpokladaný počet ošetrovaných pagaštanov je 69 kusov a to:

· v rámci 3 verejných parkov

· v 2 lokalitách vnútroblokovej zelene

· v 3 areáloch ZŠ

· v 1 areáli MŠ

· v rámci zelene pri 1 detskom ihrisku

Technické požiadavky:

          - použitie postrekovej techniky s vysokotlakovými ULV aplikátormi s veľkým dosahom a záberom,

            s minimálnym nežiadúcim rozptylom postreku

          - použitie ľahkej kolesovej techniky, nepoškodzujúcej parkovú zeleň a chodníky

Osobitné požiadavky:

· Požaduje sa predložiť opis predmetu zákazky, musí disponovať oprávnením na podnikanie

v predmete zákazky, musí disponovať osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu

s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu

živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

· Požaduje sa predložiť certifikát používaných chemických látok schválených Centrom pre

chemické látky a prípravky SR. (Rozhodnutia o uvedení prípravku na trh ,,CCHLP,, s číslom

registrácie)
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·  V lokalitách s vysokou frekvenciou pohybu obyvateľov je nutné postrek vykonať v skorých

ranných hodinách, kedy je pohyb obyvateľov obmedzený.

· Dodávateľ služby je povinný vopred nahlásiť výkon prác na lokalitách, na ktorých sa postrek

vykonáva a zabezpečiť všetky úkony súvisiace s oznamovacou povinnosťou v zmysle

platných právnych predpisov voči príslušným úradom a organizáciám.

· Platba sa uskutoční na základe vystavenej faktúry, ktorej súčasťou bude protokol o vykonaní

prác.

· Karty bezpečnostných údajov budú priložené k protokolu o vykonaní prác.

· Termín splatnosti faktúr je 30 dní.

· Cena za službu musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov  a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon

o cestách, ako cena konečná, ktorá v sebe zahŕňa všetky náklady, vrátane dopravy.

· Dodávateľ zodpovedá za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa predmetu zákazky a za

porušenie alebo zanedbanie povinnosti svojich pracovníkov pri realizácií prác.

· Za všetky škody, ktoré dodávateľ priamo spôsobil objednávateľovi nedostatočným plnením

svojich povinnosti vyplývajúcich z predmetu zákazky, zodpovedá dodávateľ.

4. Predpokladaná cena za postrek 1 ks dreviny bez DPH: 11,20 €

Predpokladaná hodnota zákazky ( na 2 roky ) bez DPH: 4 166,67 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Ošetrenie pagaštanov 2019,,

            Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Timková ( 02/49 253 381 )

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 13.02.2019 do 10:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2020

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: MČ Bratislava Nové Mesto

Lehota plnenia: na základe jednotlivých objednávok v roku 2019 a 2020 (v závislosti od klimatických

                       podmienok a vývojového štádia škodcu)
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8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky, ako celku

vrátane dopravy.

Dodávateľ predloží rozpis požadovaných služieb v zložení:

- názov prípravku, technický popis prác

- cena za postrek 1 ks dreviny bez DPH, cena za postrek 1 ks dreviny s DPH

- cena za výkon 1. aplikácie postreku na drevinách bez DPH, cena spolu za výkon 1. aplikácie

postreku na drevinách s DPH

- cena za výkon 2. aplikácie postreku na drevinách bez DPH, cena spolu za výkon 2. aplikácie

postreku na drevinách s DPH

- celková cena spolu za obe aplikácie na drevinách bez DPH, celková cena spolu za obe aplikácie

na drevinách s DPH, a to vrátane dopravy na miesto plnenia.

        ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

· celková cena spolu za obe aplikácie, bez DPH vrátane dopravy

· sadzba a výška  DPH

· celková cena spolu za obe aplikácie, s DPH vrátane dopravy

ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je   platcom

DPH.

9.  Uchádzač v rámci svojej ponuky:

· musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky

· predloží  názov,  adresu  sídla  a  IČO  za  účelom  overenia  tejto  skutočnosti  v  príslušných

registroch

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.

             JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


