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

           V Bratislave 06.02.2020

           3069/2020/IVO/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev, ktoré sa nachádzajú

v správe a vlastníctve mestskej časti BA – NM (na rok 2020/2021),, 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  § 7 ods.  1  písm. b)  Zákona č.

343/2015 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 o dielo 2 roky
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3. Opis  predmetu zákazky:

         Predmetom zákazky je výkon jarnej a jesennej plošnej deratizácie verejných priestranstiev ( 2020/

         2021 ) na území  Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

         Jarná a jesenná deratizácia sa uskutoční v termíne jarnej a jesennej deratizácie podľa výzvy

         o preventívnej celoplošnej deratizácií na území Bratislavského samosprávneho kraja RÚVZ Bratislavy

         hl. m. so sídlom v Bratislave.

Špecifikácia predmetu zákazky:

         Výkon jarnej a jesennej plošnej deratizácie verejných priestranstiev na území MČ:

· monitoring výskytu hlodavcov na verejných priestranstvách v rámci mestskej časti

· následná celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (parkov, ostatných plôch zelene,

                         chodníkov, ciest a spevnených plôch) v katastrálnom území Nové Mesto (5,5 km2)

                         a Vinohrady (2,9 km2), celková plocha 8,4 km2, plocha areálu jazera v správe našej MČ

                         mimo vodnej plochy, má rozlohu (0,06993 km2)

· dopĺňanie spotrebovaných nástrah na základe kontroly

· likvidácia uhynutých hlodavcov a nespotrebovaných nástrah

· na službu je požadovaná polročná záruka od výkonu deratizácie v zmysle

protokolu o vykonaní prác

Množstvo nástrah – v zmysle prepočtu na základe STN 466019.

S víťazným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo na 2 roky.

Osobitné požiadavky:

· Požaduje sa predložiť výpis o obchodného registra, živnostenského registra, na základe

ktorého je uchádzač oprávnený poskytovať požadované služby

· Požaduje sa predložiť osvedčenie o akreditovanej odbornej spôsobilosti pre prácu

      s dezinfekčnými prostriedkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov

      a doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy v súlade s § 16 ods.26 zákona č.

      355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ( aktualizácia minimálne 1 x

      za 5 rokov)

· Požaduje sa predložiť rozhodnutie o uvedení prípravku na trh Centrom pre chemické látky

a prípravky. (Prípravok musí byť povolený a schválený ako biocídny prípravok podľa účelu

použitia a registrovaný v zozname biocídnych výrobkov v Centre pre chemické látky

a prípravky s uvedením platnosti).

· Požaduje sa predložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými

látkami, v prípade že je prípravok takto definovaný.

· Uchádzač predloží rozhodnutie RÚVZ o schválení prevádzkového poriadku pre prácu

s dezinfekčnými prostriedkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov.
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V prípade, že sa bude používať prípravok definovaný ako veľmi toxická látka, predložiť

rozhodnutie RÚVZ na jeho skladovanie a manipuláciu.

· Požaduje sa preukázať registráciu uchádzača, ako producenta  vedľajších živočíšnych

produktov, vrátane pridruženej činnosti zberu a prepravy v zmysle § 39 a zákona č. 39/2007

Z.z. o veterinárnej starostlivosti Štátnou veterinárnou a potravinovou správou.

· Uchádzač predloží zmluvu s registrovanou spoločnosťou oprávnenou na likvidáciu

živočíšnych vedľajších produktov a nebezpečných odpadov po vykonanej deratizačnej

činnosti.

· Požaduje sa predložiť zoznam prípravkov, ktoré uchádzač použije a taktiež sa predložia

karty bezpečnostných údajov pre prípravky, ktoré sa budú používať.

· Deratizačné služby musia byť vykonávané výlučne odborne spôsobilými osobami, v zmysle

platnej právnej legislatívy SR a EÚ, a to v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej

starostlivosti v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa

ustanovuje Katalóg odpadov, zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nariadením vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s

expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov, zákonom č. 67/2010

Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

· Pri deratizácií sa požaduje postupovať v zmysle metodického pokynu 28/2006 Ministerstva

zdravotníctva SR na vykonanie ochrannej deratizácie č. HH/892/06/SE.

· Požaduje sa realizovať deratizáciu v zmysle platnej technickej normy STN 466019.

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

o vykonaní prác.

· Vypracovanie protokolu sa bude riadiť platnou technickou normou STN 466019

a metodickým pokynom 28/2006 Ministerstva zdravotníctva SR  vykonanie ochrannej

deratizácie č. HH/892/06/SE.

· 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 cenách,

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 povinností svojich pracovníkov pri realizácií prác.

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

svojich povinností vyplývajúcich z predmetu zákazky, zodpovedá dodávateľ.

 4.    Predpokladaná hodnota zákazky (na 1 rok) bez DPH: 2 367,00 €
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        Predpokladaná hodnota zákazky (na 2 roky) bez DPH: 4 734,00 €

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Deratizácia VP - 2020/2021,,

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

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 13.02.2020 do 10:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2021

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: na základe výziev o preventívnej celoplošnej deratizácií na území Bratislavského

                       samosprávneho kraja vydanej RÚVZ Bratislavy hl. m. so sídlom v Bratislave na jar a

                       na jeseň v roku 2020 a 2021.

Predpokladaný harmonogram výziev:

jarná deratizácia: 01.04.2020 – 15.05.2020

                                                    01.04.2021 – 15.05.2021

jesenná deratizácia: 01.10.2020 – 15.11.2020

                                                        01.10.2021 – 15.11.2021

8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky vrátane

dopravy ako celku.

Dodávateľ predloží rozpis požadovaných služieb v zložení:

· názov prípravku, cena za km2 bez DPH, cena za km2 s DPH

· cena spolu za výkon jarnej plošnej deratizácie VP bez DPH, cena spolu za výkon jarnej

plošnej deratizácie VP s DPH a to vrátane dopravy na miesto plnenia.

· cena spolu za výkon jesennej plošnej deratizácie VP bez DPH, cena spolu za výkon jesennej

plošnej deratizácie VP s DPH a to vrátane dopravy na miesto plnenia.
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· cena spolu za výkon jarnej a jesennej plošnej deratizácie VP bez DPH, cena spolu za výkon

jarnej a jesennej plošnej deratizácie VP s DPH a to vrátane dopravy na miesto plnenia.

Návrh kritérií na vyhodnotenie ponuky: v prípade splnenia stanovenej odbornosti, rozhoduje

najnižšia cena spolu, pričom žiadame zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencií

referencií, ak takéto referencie existujú.

         ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

· celková cena bez DPH

· sadzba a výška  DPH

· celková cena s DPH

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

DPH

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

· musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky

· predloží svoje identifikačné údaje ( názov, adresu sídla a IČO ) za účelom overenia tejto

skutočnosti v príslušných registroch

· predloží všetky požadované oprávnenia uvedené v osobitných požiadavkách predmetnej

výzvy na predloženie cenovej ponuky

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky:  v prípade splnenia stanovenej odbornosti,

rozhoduje najnižšia cena spolu, pričom žiadame zohľadniť referencie uchádzačov.

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


