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Výzva na predloženie ponuky
podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na poskytnutie služby s názvom

„Celoplošná deratizácia a dezinsekcia vnútorných priestorov v objektoch Mestskej časti
Košice - Juh“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mestská časť Košice – Juh
Sídlo:
Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO:
00691046
DIČ:
2021186882
Štatutárny orgán: JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
Sk2856000000000404447001
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Schveiz
Telefón:
0905 389 864
e-mail:
jozef.schveiz@kosicejuh.sk
2. Predmet obstarávania
2.1 Názov zákazky (služby):
Celoplošná deratizácia a dezinsekcia vnútorných priestorov v objektoch Mestskej časti Košice –
Juh: AB MÚ – Juh, Smetanova č. 4, Košice
ŠZA, Alejová č. 2, Košice,
AB, Alejová č. 2, Košice
SRC, Milosrdenstva č. 4, Košice
Stredisko VPP, Pri bitúnku č. 5, Košice
Jedáleň dôchodcov, Vojvodská č. 5, Košice
2.2 Opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Predmetom zákazky je vykonanie deratizácie a dezinsekcie v objektoch MČ Košice – Juh dvakrát
ročne v rámci nariadenej celoplošnej deratizácie na území mesta Košice.
Požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné:
- použitie certifikovaných prípravkov
- prácu budú vykonávať odborne spôsobilí pracovníci
- práca bude vykonaná v pracovných dňoch v doobedňajších hodinách
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3. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
preddavok neposkytuje. Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu podľa tejto
výzvy po obhliadke uvedených objektov. V cene budú zahrnuté všetky náklady uchádzača na
poskytnutie služby vrátane dopravy. V cenovej ponuke uveďte dodaciu lehotu, záručné podmienky,
a platobné podmienky.
4. Obsah ponuky
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať tieto doklady:
a) doklad o oprávnení poskytovať službu,
b) ponuka podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača ( v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou splnomocnenia ).
Uchádzač predloží doklady v originálnom vyhotovení alebo jeho úradne osvedčenú kópiu.
5. Spôsob určenia ceny
Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna
vrátane DPH s uvedením výšky DPH.
6. Obhliadka miest výkonu služby
Záujemcom sa odporúča vykonať fyzickú obhliadku miesta, aby si sami overili a získali informácie
nevyhnutné na prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta znáša
v plnom rozsahu záujemca. Obhliadka miesta bude vykonaná v termíne po vzájomnej dohode.
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta, si dohodnú obhliadku s
Mgr. Jozefom Schveizom na tel. č. 0905 389 864.
7. Zmluvné podmienky
Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie zmluvy. Úspešný uchádzač po doručení
oznámenia o výsledku predloží návrh zmluvy. Zmluva musí byť v súlade s výzvou a zadaním
zákazky a s jeho ponukou.
8. Podmienky účasti
Uchádzač predloží aktuálny doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky. Originál alebo
úradne osvedčenú kópiu dokladu predloží úspešný uchádzač pri uzavretí zmluvy. Prílohou ponuky
bude:
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne
použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,
vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
- potvrdenie resp. rozhodnutie o zbere, skladovaní a preprave – zvoz vedľajších živočíšnych
produktov materiálu kategórie 1 – uhynuté zvieratá z deratizačnej činnosti a schválenie
prevádzkarne podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č. 1069/2009, ktorým sú
stanovené predpisy podľa COLC/CAD.
- zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplnený potvrdeniami o kvalite
poskytnutých služieb, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov § 28 ods. 1 písmeno a)
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
9. Miesto a lehota na predloženie ponuky
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená
a označená údajmi :
- adresa verejného obstarávateľa,

- adresa uchádzača ( jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania ),
- označenie „ súťaž neotvárať „
heslo Celoplošná deratizácia a dezinsekcia vnútorných priestorov v objektoch Mestskej časti Košice
– Juh. Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk
stanovenej verejným obstarávateľom do 23. 02. 2015 do 12.00 hod. na adresu verejného
obstarávateľa : Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4, 040 79 Košice
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
1. najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH.
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena za službu
bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným
obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž ak sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku,
- každému uchádzačovi verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok vyhodnotenia jeho
ponuky,
- úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným oznámi že neuspeli,
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri tomto
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní.

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

