MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
č. j.: 1421/1/2014/RZP/Be
Vybavuje: Bc. Lucia Bednáriková
tel. č.:033/77 65 422

V Piešťanoch dňa
4.3.2014

Vec: Oznámenie o zadávaní zákazky
Mesto Piešťany, zastúpené primátorom mesta Ing. Remom Cicuttom, ako verejný
obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1.000 EUR bez DPH na obstarávanie
zákazky na poskytnutie služby ,,Deratizačné služby“:
Spoločný slovník obstarávania na poskytnutie služby, CPV 90923000-3 Deratizácia
Bližšie informácie Vám poskytne Ing. Ján Baranovič, kontakt: 033/77 65 420,
jan.baranovic@piestany.sk alebo Bc. Lucia Bednáriková, kontakt: 033/77 65 422,
lucia.bednarikova@piestany.sk, v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 15,30 hod.
Cenové ponuky Vás prosíme zasielať do 18.3.2014.
Požiadavky na deratizáciu sú uverejnené v prílohe číslo 1.
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 2000 €
Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy je: 4.4.2014
Postup pri zadávaní zákazky:
- prieskum trhu
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nie je možné podať námietky.
Dátum zverejnenia oznámenia: 6.3.2014

Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany
Tel.: 033/ 77 65 111

Fax: 033/ 77 65 444

Príloha č. 1
Službu definujú technické požiadavky :
1. úroveň kvality predmetu obstarávania – odborná spôsobilosť osôb vykonávajúcich
deratizáciu, dĺžka záruky, dĺžka trvania výkonu prác, dodacia lehota.
2. zistenie aktuálneho stavu výskytu hlodavcov na verejných priestranstvách podľa
jednotlivých lokalít.
3. popis spôsobu výkonu deratizácie ( denný harmonogram prác).
4. požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia – špecifikácia účinnej látky
v jednotlivých prípravkoch a ochrana pred ich nežiadúcimi účinkami v prípade požitia
spoločenským zvieratami ( pes, mačka) alebo človekom.
5. vplyv použitých prípravkov na jednotlivé zložky životného prostredia.
6. ďalšie technické podmienky - certifikát výrobkov , ktoré budú použité. Prípravok pre rok 2014 je požadovaný prípravok na báze voskových blokov (100g) vhodný do
vonkajšieho prostredia a kanalizácie. Predpokladané množstvo ( jarná a jesenná
deratizácia ) - 2000 ks spolu (v roku 2012 bolo použitých 2007 ks 100g nástrah
BRODITOP pasta a v roku 2013 bolo použitých 1476 ks 150g nástrah a 480 ks 100g
nástrah Viktory Brody voskové bloky).
7. po ukončení jednotlivých etáp vypracovať a predložiť hodnotiacu správu , ktorá bude
obsahovať najmä popis vykonaných prác, množstvo a formu použitých prípravkov,
vyhodnotenie požeru a dopĺňania nástrah podľa jednotlivých lokalít, vyhotovenie
rozmiestnenia návnad po etapách v grafickej podobe.
8. Zber uhynutých jedincov aj materiálu, ktorý nebude hlodavcami skonzumovaný a jeho
likvidácia v zmysle platnej legislatívy.
9. V prípade výskytu hlodavcov po vykonaní diela v záručnej dobe, zhotoviteľ sa
zaväzuje vykonať deratizačné služby v mieste výskytu hlodavcov do 24 hodín od
nahlásenia bezodplatne.

