Mesto PEZINOK
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok

Výzva na predkladanie ponúk – „Preventívna celoplošná deratizácia“

Druh zákazky: Služba
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Úradný názov: Mesto Pezinok
Poštová adresa: Radničné námestie 7
Štatutárny zástupca: Mgr. Oliver Solga

IČO: 00305022
PSČ: 902 14

Kontaktná osoba: Matúš Kováč, tel. 033/6901 210
E-mail: matus.kovac@msupezinok.sk
2. Predmet zákazky
„Preventívna celoplošná deratizácia“
3. Množstvo alebo rozsah zákazky
a) Deratizácia na území mesta Pezinok – bude vykonaná na jar a na jeseň, v budovách v
majetku Mesta Pezinok a na verejných priestranstvách s možným výskytom hlodavcov,
v zmysle § 12 ods. 2 zákona NR SR c.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia Termín deratizácie:
- jarná: 1.4.2018 - 15.5.2018
- jesenná: 1.10.2018 – 15.11.2018
b) Predpokladaný počet objektov deratizácie:
- 25 budov
- 6 verejných priestranstiev
c) Predpokladaný počet nástrah je cca 5 300 ks (na obe deratizácie)
d) Nástrahy musia byť nacenené v jednotkových cenách za 100 g hmotnosti.
e) Komplexné deratizačné práce = monitoring, ukladanie deratizačných nástrah odborným
pracovníkom na vhodné miesta a v dostatočnom množstve, zber a likvidácia uhynutých
hlodavcov a v miestach veľkého úhynu hlodavcov vykonanie dezinfekcie
4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky
do 2.000,00 EUR s DPH
5. Lehota na predkladanie ponuky, jej forma a dátum vyhodnotenie ponúk
Lehota na predkladanie ponuky: do 19.3.2018 do 12:00
Forma predkladania ponuky:
elektronicky na e-mailovú adresu matus.kovac@msupezinok.sk
Ponuka musí obsahovať:
(a) Identifikačné údaje uchádzača.
(b) Cena za 100 g nástrahy; sumu uviesť s DPH.
(c) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
Dátum vyhodnotenia ponúk: do 20.3.2018
6. Kritérium na vyhodnotenie ponuky
Najnižšia cena.
Cena = 100g nástraha + komplexné deratizačné služby. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka
bude najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.
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7. Doplňujúce informácie
a) verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za
ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
b) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neobjednať predmet
zákazky u úspešného uchádzača v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy
nemohol predpokladať, alebo ak nastanú okolnosti v zmysle § 46 zákona.
c) Budovy v ktorých sa bude vykonávať deratizácia : CVČ Mladoboleslavská 3, MŠ Bystrická 1,
MŠ Holubyho 49, MŠ Pekníková 2, MŠ Svätopluková 51, MŠ Vajanského 16, MŠ Za hradbami
1, MŠ Záhradná 34, MŠ Cajlanská 7, Cajlanská 95, Cajlanská 88, Holubyho 23, Kollarová 1/1A,
Hrnčiarska 44, Komenského 23, Komenského 30, Radničné nám. 7, Radničné nám. 9,
Štefánikova 1, Záhradná 5, Bratislavská 22, Myslenická ul. - Štadión, M.R.Štefánika 9. Verejné
priestranstva na ktorých sa bude vykonávať deratizácia : Radničné námestie, Park na Severe,
Mladoboleslavská, Zahradná, Holubyho, Potok – Malokarpatská, Majakovského
8. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, bez
poskytnutia zálohovej platby.

V Pezinku, 12.03.2018

Matúš Kováč
referent správy majetku
majetkovoprávneho odd. MsÚ v Pezinku

