MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
č. j.:1002/1/OSSRM/ŽP/2017-Ma
Vybavuje: Mgr. Martinkovičová
Tel. č.: 033/77 65 422

V Piešťanoch dňa 20.03.2017

Vec: Oznámenie o zadávaní zákazky.
Mesto Piešťany, zastúpené primátorom mesta Milošom Tamajkom, M.B.A., 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 Mgr. Miroslava Martinkovičová v pracovných dňoch od
8.00 hod. do 15,00 hod., kontakt : 033/7765 422, miroslava.martinkovicova@piestany.sk .
Cenovú ponuku vypracovanú v štruktúre uvedenej v časti technická špecifikácia
predmetu zákazky – špecifikácia dodávateľa Vás prosíme zasielať do 31.03.2017.
Požiadavky na deratizáciu sú uverejnené v prílohe číslo 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tohto oznámenia.
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 2000 €
Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy je: 11.4.2017
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: 21.03.2017
Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany
v zastúpení na základe poverenia
Ing. Alena Horešová
vedúca oddelenia stavebných
služieb a rozvoja mesta

Tel.: 033/ 77 65 111

Fax: 033/ 77 65 444

Príloha č. 1
Celomestská deratizácia sa vykonáva v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia, v zmysle výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Trnave pre rok 2017 a na základe schváleného rozpočtu mesta Piešťany pre rok
2017.
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je poskytovanie deratizačných služieb – jar, jeseň (rok 2017)
1. Verejné priestranstvá územia Mesta Piešťany a mestskej časti Kocurice o rozlohe
350 000 m2.
2. V objektoch, ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa:
Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3
Jedáleň pre dôchodcov, Staničná 22
Lumen, Staničná 22
Penzión Vila Juliana, Štefánikova 125
Mestské jasle, Javorová 27
Domum, Bodona 55
Mestská polícia, Teplická 103
Zariadenie opatrovateľskej služby, Kalinčiakova 12
Polyfunkčná budova, Kukučínova 21
Zberné stredisko, Pod Párovcami 182
Objednávateľ požaduje, aby boli deratizačné služby vykonávané prípravkami, ktoré
podliehajú schváleniu CCHLP Bratislava (Centrum pre chemické látky a prípravky je národný
kompetentný orgán Slovenskej republiky) a musia spĺňať všetky zdravotné a technické
predpisy.
Technická špecifikácia predmetu zákazky :

Technická špecifikácia predmetu zákazky (verejných priestranstiev mesta Piešťany a mestskej
časti Kocurice) - priestranstvá územia mesta 350 000 m2
Špecifikácia
Špecifikácia dodávateľa
objednávateľa
Cena za
Cena
Názov
Jednotka
Minimum
spolu/rok
jednotku s
s DPH
DPH
Prípravok na báze voskových blokov

kg

180 /rok

Priebeh deratizačných služieb - monitoring

hod.

32/rok

Priebeh deratizačných služieb - deratizácia

hod.

32/rok

Priebeh der.sl. - kontrola a doplnenie nástrah

hod.

16/rok

Periodicita deratizačných služieb (jar, jeseň)

počet
ročne

jar, jeseň

Spolu

Technická špecifikácia predmetu zákazky (objektov vo vlastníctve objednávateľa)
Špecifikácia
objednávateľa
Názov

Jednotka

Minimum

ks

20

ks

28

ks

22

Prípravok na báze pasty (interiér)

kg

5/rok

Prípravok na báze voskových blokov (exteriér)

kg

10 /rok

Priebeh deratizačných služieb - monitoring

hod.

8/rok

Priebeh deratizačných služieb - deratizácia

hod.

16/rok

Periodicita deratizačných služieb (jar, jeseň)

počet
ročne

jar, jeseň

Rozmiestnenie uzamykateľných nástrahových
staničiek z tvrdého plastu - potkan
Rozmiestnenie uzamykateľných nástrahových
staničiek z tvrdého plastu - myš
Rozmiestnenie uzamykateľných lepových
staničiek z tvrdého plastu (kuchyne, jedálne,
jasle)

Špecifikácia dodávateľa
Cena za
jednotku s
DPH

Cena
spolu/rok s
DPH

Spolu

Osobité požiadavky na plnenie predmetu zákazky :
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia a všetkých sprievodných nákladov.
2. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy.
3. Práce sa budú vykonávať od 8,00 hod do 15,00 hod (počas celého procesu
vykonávania deratizácie - od začatia monitoringu, deratizácie až po následnú kontrolu
účinnosti a doplnenia nástrah).
4. Evidencia výkonov (časových), ale aj dohľad nad výkonom deratizácie bude riadený
v súčinnosti so zamestnancom MsÚ Piešťany – oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta.
5. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať celoplošný deratizačný zásah až po vykonaní
monitoringu a predložení hodnotiacej správy o aktuálnom stave zamorenia s uvedením
a definovaním presných miest výskytu hlodavcov v štruktúre (miesta výskytu potkan
a miesta výskytu myš).
6. Následne bude prevedená deratizácia za účasti pracovníka MsÚ Piešťany- oddelenie
stavebných služieb a rozvoja mesta.
7. Požaduje sa kontrola po zásahu do 2 týždňov (účinnosť zásahu deratizačných prác) za
účasti pracovníka MsÚ Piešťany- oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta.
8. Deratizácia objektov vo vlastníctve mesta bude vykonaná v súčinnosti s povereným
zástupcom príslušnej organizácie.

9. Úroveň kvality predmetu obstarávania – odborná spôsobilosť osôb vykonávajúcich
deratizáciu, dĺžka záruky, dĺžka trvania výkonu prác, dodacia lehota.
10. Popis spôsobu výkonu deratizácie ( Plán práce - denný harmonogram prác – pred
začatím prác).
11. Poskytovateľ nesmie svojou činnosťou narušiť bezpečnosť osôb a zvierat
nachádzajúcich sa v blízkosti miesta vykonávania prác, požiadavky na bezpečnosť
a ochranu zdravia(špecifikácia účinnej látky v jednotlivých prípravkoch a ochrana
pred nežiaducimi účinkami v prípade požitia spoločenskými zvieratami).
12. Po ukončení deratizácie (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.
13. Karty bezpečnostných údajov použitých prípravkov budú s protokolom o vykonaných
deratizačných prácach súčasťou hodnotiacej správy, prípravok pre verejné
priestranstvá na rok 2016 je požadovaný na báze voskových blokov, vhodný do
vonkajšieho prostredia.
14. Zber uhynutých jedincov aj materiálu, ktorý nebude hlodavcami skonzumovaný a jeho
likvidácia v zmysle platnej legislatívy.
15. V prípade výskytu hlodavcov po vykonaní diela v záručnej dobe po dobu šiestich
mesiacov, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať deratizačné služby v mieste výskytu
hlodavcov do 24 hodín od nahlásenia bezodplatne.
16. Cena za obstarávanú službu musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a podľa vykonávajúcej vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z.z. a bude určená zmluvou. Úhrada za poskytnutú službu sa uskutoční podľa
podmienok určených v zmluve z vlastných finančných zdrojov verejného
obstarávateľa. Splatnosť faktúr bude 30 dní.
17. V cene budú zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie služby, vrátane dopravy.
18. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie zmluvy. Zmluva sa uzatvorí na dobu
určitú a to obdobie 1 (jedného) roka.

