MESTSKÝ ÚRAD PIEŠŤANY
REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Č.j. 1079/2013/RŽP-Ja
Vybavuje: Jakubisová
7765422

V Piešťanoch
dňa 04.03.2013

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie.
Mestský úrad Piešťany, referát životného prostredia Vás týmto listom vyzýva
k predloženiu cenovej ponuky na poskytnutie služieb – deratizačné služby, kód CPV
90923000-3(typ zákazky- s nízkou hodnotou). Požiadavky na vykonanie služby sú uvedené
v prílohe, ktorá je súčasťou tejto výzvy.
Termín celoplošnej celomestskej deratizácie bude apríl 2013 a bude spresnený v rozhodnutí
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave. V prípade Vášho záujmu nám zašlite
cenovú ponuku do 15.03.2013 e-mailom na adresu:
zuzana.jakubisova@piestany.sk alebo jan.baranovic@piestany.sk
Ďakujeme za spoluprácu.
S pozdravom

Ing. Ján Baranovič, v.r.
Vedúci referátu ŽP

Príloha: požiadavky na predloženie cenovej ponuky na deratizačné služby

Tel.: 033/77 65 111
Fax: 033/77 65 444

Nám. SNP č. 1475/3
921 45 Piešťany

Príloha č. 1
Požiadavky na predloženie cenovej ponuky na služby deratizačné.
Celomestská deratizácia sa vykonáva v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Piešťany o vykonávaní deratizácie na území mesta Piešťany č. 2/2007 v znení novely
č.26/2008 a na základe schváleného rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013.
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 2013 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 2011 bolo použitých 2027 ks 150g nástrah
LaniratG a v roku 2012 bolo použitých 2007 ks 100g nástrah BRODITOP pasta).
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.
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.
Predmetom obstarávania je vykonanie deratizácie verejných priestranstiev o výmere
350.000 m2 na území mesta Piešťany a mestskej časti Kocurice a deratizácie vybraných
budov vo vlastníctve mesta o výmere cca. 16. 987 m2 a to :











Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3
Jedáleň pre dôchodcov, Staničná 22
Lumen, Staničná 22
Penzión Vila Juliana, Šrobárova 1222
Mestské jasle, Javorova 27
Domum, Bodona 55
Mestská polícia, Teplická 103
Zariadenie opatrovateľskej služby, Kalinčiakova 12
Polyfunkčná budova, Kukučínova 21
Zberné stredisko, Pod Párovcami 182

Postupovať v zmysle zákona vyhlášky č. 79/1997 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov
platných pre prácu s jedmi.

Cena za obstarávanú službu musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a podľa vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996
Z.z..
Cena uvedená v ponuke musí obsahovať cenu za požadovaný predmet obstarávania, t.j.
sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu položiek
predloženého uchádzačom.

