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                                                      1043/2012                        Ing. Čepan                              06.07.2012 
 

Vec:  

Svidník, deratizácia mesta – žiadosť o poskytnutie ponukových cien 
 

         V súvislosti s prieskumom na zistenie ceny zabezpečenia elektronickej aukcie pri realizácii 

projektu:  „Svidník, deratizácia mesta“ Vás v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákazka s nízkou hodnotou), ţiadame o 

poskytnutie Vašich ponukových cien na zabezpečenie nasledovnej sluţby:  

- Svidník, deratizácia mesta  
 

 Predmetom obstarávania je zabezpečenia ponukových cien k následnému vykonaniu 

elektronickej aukcie podľa § 43 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 Mesto  Svidník v zmysle VZN plánuje vykonať verejných priestranstiev a deratizáciu 

objektov v správe Mesta Svidník. Za týmto účelom zabezpečí ponukové ceny od firiem 

zabezpečujúcich deratizačné sluţby. Následne sa cena za vykonanie predmetu obstarávania 

zabezpečí  formou elektronickej aukcie formou on – line pripojenia a zadávania ponúk do virtuálnej 

aukčnej siene. Podklady na zapojenie sa do elektronickej aukcie Vám budú zaslané po vyhodnotení 

predbeţných ponukových cien. Ako základná ponuková cena bude najniţšia ponuková cena 

z prieskumu trhu, ktorý sa zabezpečí týmto listom. 

 

Predmetom on – line výberového konania budú tieto poloţky: 

P.č.     Názov poloţky                                               merná jednotka                       mnoţstvo 

1.         Deratizácia verejných priestranstiev                       m
2
                               350 000,0 

2.        Objekty v správe mesta Svidník                             m
2
                                 30 162,0  

- Ubytovňa mesta Svidník, Sov. hrdinov           m
2
                                    2892,0  

- MŠ, ul. Duklianska                                           m
2
                                   1096,0 

- MŠ,  ul. 8.mája                                                 m
2
                                     995,0 

- MŠ, ul. Ľ. Štúra                                                m
2
                                     898,0 

- MŠ, ul. gen. Svobodu                                       m
2
                                   1290,0 

- ZŠ, ul. 8. mája                                                   m
2
                                  5506,0 

- ZŠ, ul. Komenského                                         m
2
                                   2091,0  

- ZŠ, ul. Karpatská                                              m
2
                                   2400,0 

- ZUŠ, ul. Komenského                                      m
2
                                   1581,0 

- AB budova, ul. Sov. hrdinov                            m
2
                                   1125,0 

- OD Vašuta                                                        m
2
                                     935,0 

- Dom kultúry, ul. Bardejovská                          m
2
                                     822,0 



 

- Rozostavaný dom kultúry, ul. Kutuzovova      m
2
                                   1274,0 

- Prístavba DS, ul. Centrálna                              m
2
                                      387,0 

- OSK TREND, ul. gen. Svobodu                      m
2
                                    1323,0 

- SAD, ul. Centrálna                                           m
2
                                    1278,0 

- Duklastav, ul. Stropkovská                              m
2
                                    3231,0 

- SČK, ul. Stropkovská                                      m
2
                                     1038,0 

 

Voliteľné podmienky: 
 

Názov voliteľnej podmienky Rozsah hodnôt Povaha 

Pouţiť prípravky, ktoré sa podľa potreby dajú 

aplikovať do vlhkého i suchého prostredia. 
áno; nie klesajúca 

Predloţiť certifikáty pouţitých prípravkov s 

aktuálnym súhlasom Centra pre chemické látky 

a prípravky. 

áno; nie klesajúca 

Predloţiť bezpečnostné karty pouţitých 

výrobkov. 
áno; nie klesajúca 

Pred začatím prác vypracovať a predloţiť denný 

harmonogram výkonu prác podľa jednotlivých 

lokalít. 

áno; nie klesajúca 

Deratizáciu budov vykonať po dohovore so 

správcom kaţdého objektu. 
áno; nie klesajúca 

Predloţiť osvedčenia odbornej spôsobilosti 

kaţdého pracovníka, ktorý bude vykonávať 

deratizáciu 

áno; nie klesajúca 

K výkonu prác prizvať pracovníka Mestského 

úradu vo Svidníku 
áno; nie klesajúca 

V prípade výskytu hlodavcov po ukončení prác 

vykonať operatívne zásahy do 24 hod. od 

nahlásenia zdarma v rámci záruky a 

pozáručného servisu. 

áno; nie klesajúca 

ISO Certifikát. áno; nie klesajúca 

Zmluva o zneškodňovaní odpadov ţivočíšneho 

pôvodu.  
áno; nie klesajúca 

Poistná zmluva za spôsobené škody. áno; nie klesajúca 

Dodávateľ nesie plnú zodpovednosť za prípadnú 

škodu spôsobenú objednávateľovi pri výkone 

deratizačnej sluţby a za škodu spôsobenú tretím 

osobám, vrátane neţiaducich účinkov v prípade 

poţitia spoločenskými zvieratami alebo 

človekom. 

áno; nie klesajúca 

Po vykonaní prác vypracovať a predloţiť 

hodnotiacu správu (popis vykonaných prác, 

mnoţstvo a forma pouţitých prípravkov, 

vyhodnotenie poţeru a doplňovania nástrah 

podľa jednotlivých lokalít). 

áno; nie klesajúca 

Rozmiestnenie návnad na verejných 

priestranstvách zakresliť do mapy a odovzdáme 

v grafickej podobe vo formáte A3 a v digitálnej 

forme na CD. 

áno; nie klesajúca 

Splatnosť faktúr v lehote 120 dní. áno; nie klesajúca 

Zaväzujeme sa, ţe naša konečná cena a hodnoty 

voliteľných podmienok z e-aukcie sú platné 
áno; nie klesajúca 



 

Kritériá 

 

1. CENA: cena s DPH 

 Cenu je potrebné stanoviť na základe druhov a mnoţstiev pouţitých prípravkov, dopravy 

a prác. Výslednú cenu uviesť ako celkovú cenu/m
2
. 

 

2. PLATOBNÉ PODMIENKY:  

Cena sa uhradí na základe faktúr vystavených zhotoviteľom po vykonaní prác a ich prebratí 

povereným zástupcom objednávateľa, resp. správcom objektu po ukončení etapy. Úhrada faktúry je 

do 120 dní od dátumu vystavenia faktúry.  

 

3. DODACIE PODMIENKY:  

Vykonanie deratizácie deratizačným prostriedkom na verejných priestranstvách na území 

Mesta Svidník  s rozlohou 350.000,0 m
2
 a v objektoch vo vlastníctve Mesta Svidník s rozlohou 

30.162,00  m
2
. 

 

4. OBDOBIE DERATIZÁCIE:  

- Vykonanie v termíne 1. október 2012 – 31.október 2012 

 

5. REALIZÁCIA OBJEDNÁVOK:  

Konkrétny termín začatia sa stanoví po vzájomnej dohode obstarávateľa a zhotoviteľa a 

podľa harmonogramu prác. V jednotlivých objektoch si termín výkonu prác dohodne zhotoviteľ so 

správcom alebo vedúcim objektu. Vypracovať denný harmonogram výkonu prác podľa jednotlivých 

lokalít a predloţiť ho najmenej 3 dni pred začatím prác obstarávateľovi. 

 

6. OSTATNÉ PODMIENKY: 

- v priebehu zadávacieho kola  dodávateľ uskutoční na vlastné náklady obhliadku v teréne, 

ktorá bude slúţiť ako podklad pre kalkuláciu a na vykonanie deratizácie, 

- na deratizáciu bude potrebné pouţiť len certifikované prípravky, musí byť aktuálny súhlas 

Centra pre chemické látky a prípravky a predloţenie bezpečnostnej karty výrobku, 

- pri deratizácii pouţiť prípravky, ktoré sa dajú aplikovať do vlhkého aj suchého prostredia 

- k prácam prizvať zástupcu objednávateľa 

- deratizáciu objektov Mesta Svidník vykonať po dohovore so správcom kaţdého objektu, 

- garancia kvality vykonaných deratizačných prác – v prípade výskytu hlodavcov po ukončení 

prác vykonať operatívne zásahy do 24 hodín od nahlásenia – zdarma v rámci záruky 

a pozáručného servisu 

- dodávateľ po vykonaní deratizačných prác vypracuje a predloţí objednávateľovi hodnotiacu 

správu s popisom vykonaných prác, o mnoţstvách a forme pouţitých prípravkov podľa 

jednotlivých lokalít a objektov, vyhodnotením poţeru a doplňovania nástrah, 

- rozmiestnenie návnad na verejných priestranstvách zakresliť do mapy a odovzdať v grafickej 

podobe vo formáte A3 a v digitálnej forme na CD, 

- dodávateľ nesie plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú objednávateľovi pri výkone 

deratizačnej sluţby a za škodu spôsobenú tretím osobám, vrátane neţiaducich účinkov 

v prípade poţitia spoločenskými zvieratami alebo človekom. 

- vzhľadom k VZN  bude vybraná firma doporučená aj ostatným vlastníkom objektov v meste 

Svidník (tí si však podobne budú vyberať dodávateľa deratizačných prác formou VO). 

 

         Ponukovú cenu za uvedenú sluţbu,  ţiadame predloţiť v termíne do 19.07.2012 do 11.oo na  

adresu: Mestský úrad Svidník, odbor výstavby, dopravy, ŢP a RR, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 

Svidník v uzatvorenej obálke. Na obálke bude uvedená Vaša adresa a označenie:  „Svidník, 

deratizácia mesta“ -  zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať.  Otváranie obálok bude neverejné 

podľa §41 zákona o VO.  



 

Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk v listinnej podobe bude nasledovať elektronická 

aukcia. Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní súčasne všetci uchádzači, ktorých ponuky 

spĺňajú určené podmienky, na predloţenie nových cien. Uchádzači s platnými ponukami 

hodnotenými v listinnej podobe budú do elektronickej aukcie vyzvaní prostredníctvom e-mailovej 

adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými 

prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii. Vo výzve na účasť v elektronickej 

aukcii budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 

zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Vaša ponuková cena bude daná do elektronickej aukcie. Cena za uvedenú sluţbu musí byť 

stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 

celkom. Na skutočnosť, ţe nie je platcom  DPH, upozorní vo svojej ponuke. Ak je uchádzač 

platcom DPH,  za správnosť stanovenia výšky DPH zodpovedá výhradne uchádzač. V prípade 

nesprávneho vyčíslenia DPH všetky zvýšené náklady ako aj sankcie z toho vyplývajúce bude znášať 

uchádzač. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác. 

 

Podmienky účasti uchádzačov: 

- Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky – kópia 
 

 

Viazanosť ponúk:   Uchádzači sú svojimi ponukami viazaní do 31.08.2012. 

 
 

 Súčasne Vás upozorňujeme, ţe proti rozhodnutiu o výbere najvhodnejšieho uchádzača 

zákazkou s nízkou hodnotou, formou elektronickej aukcie  § 43 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je moţné podať námietky v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nevýhodných ponúk nevybrať ani jednu ponuku.  
 

 

 

 

    S pozdravom 
 

 

 

 

                                                                                        Ing. Ľuboš Čepan  
                                                                                                     vedúci odboru 
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