VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Všeobecné informácie.

I.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa.
Názov organizácie:

Obec Jarovnice

Sídlo organizácie:

Jarovnice 223

IČO:

00327212

DIČ:

2020711528

Zastúpený:
Meno a priezvisko

Pracovné zaradenie

Florián Giňa

starosta obce

Kontaktné miesto:
Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice, sekretariát starostu, II.NP
Kontaktná osoba:

2.

Meno a priezvisko

Pracovné zaradenie

Janka Marcinčinová

Prednostka úradu

Mobil:

e-mail:

+421 (948) 076 137

marcincinova@jarovnice.sk

Postup verejného obstarávania.
Zákazka je zadávaná postupom podľa § 117 Zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„ZVO“).

3.

Druh predmetu zákazky.
Služby
CPV (spoločný slovník obstarávania):
90923000-3 Deratizačné služby
90922000-6 Hubenie škodcov

4.

Financovanie predmetu zákazky.
Zákazka je financovaná z vlastného rozpočtu obce.

II.
1.

Predmet zákazky
Názov predmetu zákazky.

„Deratizácia a dezinsekcia v priestoroch a zariadeniach obce Jarovnice 2017-2019“.
Verejný obstarávateľ požaduje pravidelné poskytovanie služieb deratizácie, dezinsekcie (ďalej aj ako
„DDD služby“) v určenom mieste plnenia dva krát ročne, s odstupom pol ročného intervalu, t.j. v
nasledovných dvoch cykloch :
- jesenný cyklus v časovom období od 15.10. do 30.10. každého kalendárneho roka, počnúc rokom
2017, ďalej pre jeseň roku 2018, pričom skutočný termín plnenia bude závisieť od aktuálnych
poveternostných podmienok v mieste plnenia DDD služieb,
- jarný cyklus v časovom období od 15.05. do 30.06. každého kalendárneho roka, počnúc rokom
2018, ďalej pre jar roku 2019, pričom skutočný termín plnenia bude závisieť od aktuálnych
poveternostných podmienok v mieste plnenia DDD služieb.

DERATIZÁZIA = plánovaná mechanická alebo chemická likvidácia hlodavcov – štyri opakovania
v lehote celej zákazky:
1. Deratizácia vonkajších priestorov a kanalizačných sietí (15 000 m²– vonkajšia plocha objektu)
2. Deratizácia vnútorných priestorov:
- 68 ks 2-izbových jednotiek v dvoch bytových domoch (3 740 m² – vnútorná plocha bytov);
- 450 rodinných domov a chatrčí (40 500 m² – vnútorná plocha domov);
DEZINSEKCIA = ošetrovanie proti lozivému a lietajúcemu hmyzu a drobným škodcom
postrekom MYTHIC 10SC alebo ekvivalent – štyri opakovania v lehote celej zákazky + opakované

postreky po 4-5týždňoch:
1. Dezinsekcia postrekom vnútorných a vonkajších priestorov budov (59 240 m² – obvod vnútorných a
vonkajších plášťov budov – tzv. „bariérový postrek“)
2. Dezinsekcia plynovaním prázdnych a poloprázdnych priestorov (v m³ – vedľajšie kóje plynovaného
tovaru a prístupové cesty, t.j. schodištia)
3. Dezinsekcia plynovaním ošetrovaných komodít (v tonách – priamo komodity, napr. ryža, šošovica,
jut.vrecia)
Špecifikácia chemického postreku:
- roztok s účinnou látkou schválenou v SR a dezinsekčný prípravok uvedený v zozname povolených
prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod
- výrobok povolený v SR na daný kalendárny rok - realizácia postreku zariadeniami schválenými
Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v súlade s požiadavkami WHO/VBC/89.972
Špecifikácia chemického plynovania:
- biocídny výrobok s účinnou látkou fosfid hlinitý alebo magnézium fosfid,
- výrobok povolený v SR na daný kalendárny rok;

2.

Členenie predmetu zákazky.
Zákazka sa nečlení.

3.

Opis a špecifikácie predmetu zákazky.
Opis a technické špecifikácie predmetu zákazky (ďalej „Opis PZ“) sú nižšie:

Verejný obstarávateľ požaduje poskytnúť službu vrátane zberu, odvozu odpadu vrátane zneškodnenia
a odstránenia/likvidácie vzniknutého odpadu ako dôsledku výkonu služieb, použitých prípravkov,
obalov a uhynutých tiel zvierat ako dôsledok deratizácie.
Deratizácia pozostáva z aplikácie týchto nástrah:
a) Plastová deratizačná stanička (myš, potkan) napr. Rateko B alebo ekvivalent

počet 518x2 ks

b) Pérová pasca malá na myš do interiéru, napr. KNESS alebo ekvivalent

počet 518x2 ks

c) Plastová deratizačná uzamykateľná stanička (myš, potkan) do exteriéru,
napr. BELL PROTECTA LAND alebo ekvivalent
200 ks
d) Hotová nástraha proti potkanom vo forme voskových blokov napr. STORM sucure blok alebo
ekvivalent
50 kg
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e) Mäkka nástraha balená v malých pórovitých sáčkoch určená na ničenie škodlivých hlodavcov
napr. RATIMOR PASTA alebo ekvivalent

1000 kg

Dezinsekcia = ošetrenie budov a obydlí
a) Dezinsekcia formou postreku a zadymenia - ploštice, švábovitý hmyz
b) Dezinsekcia formou nástrah- mravce faraónske
Špecifikácia:
- roztok s účinnou látkou a prípravky použité k likvidácii nežiadúceho hmyzu musia byť povolené v
SR na rok 2016.
Dezinsekcia pozostáva z aplikácie týchto nástrah a postreku:

a) Sprej dezinsekčný na ničenie škodlivého hmyzu napr. BIFFENT FOGGER PLUS alebo ekvivalent
počet 518 kus

b) Dezinsekčný prípravok na ničenie faraónskych mravcov napr. FARATOX Plus alebo ekvivalent
počet 2000 ks
c) Postrek na ploštice, šváby a iný lezúci hmyz, napr. MYTHIC alebo ekvivalent

počet 100 l

Verejný obstarávateľ požaduje vykonávať deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby v zmysle
zákona. Deratizáciu a dezinsekciu požaduje vykonávať v prízemných, spoločných, technických
priestoroch a vonkajších objektoch.
Pri výbere vhodného druhu prípravku je treba zohľadniť miesto poskytnutia služby.
Po každom zásahu sa spíše protokol o vykonaní prác, kde sú uvedené údaje o dodávateľovi,
objednávateľovi, termín zásahu, typ použitého prípravku, jeho koncentrácia, typ hmyzu a stupeň
zamorenia, veľkosť plochy, na ktorom sa vykonala služba, mená zodpovedných pracovníkov atď.
Množstva použitia nástrah a prípravkov sú maximálne, ktoré sa môžu fakturovať. Úspešný uchádzač
vyfakturuje skutočne použité množstva, ktoré musia byť rovné alebo nižšie ako maximálne
množstva.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol obchodný názov a
označenie prípravkov a nástrah, ktoré použije, ak bude úspešný.
4.

Prehliadka miesta poskytnutia služby.
Je možná v pracovnom čase Obecného úradu Jarovnice do doby predkladania ponúk.

5.

Spôsob preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky.
Splnenie požiadaviek na predmet zákazky sa preukazuje predložením opisu a skutočných
technických špecifikácií predmetu zákazky ktorý ponúka v ponuke, minimálne v rozsahu
uvedenom v priloženom Opise PZ.

III.
1.

Obchodné a zmluvné podmienky.
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o poskytnutí služby podľa § 536 a násl.
Obchodného zákonníka.

2.

Požadované zmluvné podmienky sú: záručná lehota minimálne 3 mesiace.

3.

Spôsob preukázania splnenia požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky.
Splnenie požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky sa preukazuje predložením
podpísaného návrhu zmluvy, v znení ako bude predložený po vyhodnotení verejného
obstarávania.
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IV.
1.

Podmienky účasti.
Požadované podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky.
b) Uchádzač nepreukazuje splnenie požiadavky podľa písm. a) dokladom o oprávnení
poskytnúť službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Túto podmienku so verejný
obstarávateľ overí samostatne.

2.

Finančné a ekonomické postavenie.
Nevyžaduje sa.

3.

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť.
Nevyžaduje sa.
Cena a spôsob jej určenia.

V.

1.

Cena uvedená sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

2.

Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH, hodnotu DPH a Celkovú cenu do ktorej
bude zahrnutá aj DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta. DPH bude účtovaná v
aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase
fakturácie.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu DPH ale uvedie len
Celkovú cenu.

3.

Uchádzač uvedie celkovú cenu za celý predmet zákazky.

4.

Celková cena za predmet zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na plnenie kritéria
Celková cena za predmet zákazky.

5.

Cena je maximálna a nebude možné ju meniť smerom hore, 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.

6.

Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k dodaniu
predmetu zákazky do obce Jarovnice, rómskej osady a primeraný zisk. Uchádzačovi
nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny
predmetu zákazky.
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Cena bude vypracovaná vo forme:
Popis položky
m. j. počet m. cena za
Obchodný
názov a typ
j.
m. j. bez
použitého
DPH v €
prípravku
alebo nástrahy
(uvedie
uchádzač)
1

Vykonanie celoplošnej deratizácie
vrátane všetkých nákladov spojených s
výkonmi vrátane dodania DDD látok,
dopravy a iných nákladov spojených s
výkonom na ploche cca 59 240 m2

xxxx

1.1 Plastová deratizačná stanička (myš, potkan)
vrátane aplikácie
1.2 Pérová pasca malá na myš do interiéru
vrátane aplikácie
1.3 Plastová deratizačná uzamykateľná stanička
(myš, potkan) do exteriéru vrátane aplikácie
1.4 Hotová nástraha proti potkanom vo forme
voskových blokov vrátane aplikácie
1.5 Mäkka nástraha balená v malých pórovitých
sáčkoch určená na ničenie škodlivých
hlodavcov vrátane aplikácie
2 Vykonanie celoplošnej dezisenkcie
vrátane všetkých nákladov spojených s
výkonmi vrátane dodania DDD látok,
dopravy a iných nákladov spojených s
výkonom na ploche cca 59 400 m2

xxxx xxxx

cena za
požadovaný
počet m. j.
bez DPH

xxxx

kus 518x2
kus 518x2
kus 200

xxxx

2.1 Sprej dezinsekčný na ničenie škodlivého
hmyzu vrátane aplikácie
2.2 Dezinsekčný prípravok na ničenie
.
faraónskych mravcov vrátane aplikácie
2.3 Postrek na ploštice, šváby a iný lezúci hmyz
vrátane aplikácie
Spolu bez DPH

kg

50,00

kg

1000

xxxx xxxx

xxxx

kus 518
kus 2000
liter 100

DPH
Spolu s DPH

VI.

Lehota viazanosti.
Ponuka bude platná do 30.12.2017.

VII.

1.

Obsah a vyhotovenie ponuky a dokladov predkladaných spolu s ponukou.
Obálka s ponukou musí obsahovať:
Návrh ceny

a) Dokument podľa čl. II ods. 5 tejto Výzvy.
b) Dokument podľa čl. V ods. 1 tejto Výzvy.
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VIII.

1.

Lehota a miesto na predloženie a otváranie ponúk.
Ponuka a všetky doklady podľa čl. VII tejto výzvy musia byť predložené v uzavretej obálke
označenej heslom „Ponuka“ najneskôr do 13.10.2017 do 12. hod. osobne alebo poštou na
adresu Obec Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice.

2.

Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatý a bude vrátený
uchádzačovi neotvorený.

3.

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 13.10.2017 o 13 hodine za možnej účasti uchádzačov,
ktorí predložili ponuku, na Obecnom úrade v Jarovniciach, v kancelárii starostu obce.

IX.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk.
Hodnotenie bude vykonané podľa kritéria:
Celková konečná najnižšia cena za predmet zákazky.
Vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk.

X.

1.

Ponuky uchádzačov, ktorí nesplnia podmienky účasti budú vylúčené z hodnotenia podľa
kritérií na vyhodnotenie ponúk.

2.

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedené v čl. II
tejto výzvy, obchodné a zmluvné podmienky uvedené v čl. III tejto výzvy a požiadavky na
spôsob určenia ceny uvedené v čl. V tejto výzvy hodnotením “Splnil/Nesplnil”.

Do

vyhodnotenia ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, uvedených v čl. IX tejto výzvy,
budú zaradené len tie ponuky uchádzačov, ktoré budú hodnotené hodnotením “Splnil”.
Ponuky uchádzačov, ktoré nespĺňajú stanovené požiadavky budú vylúčené z hodnotenia
podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk.

3.

Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty
navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu.
Ponuka uchádzača s najnižšou ponúknutou cenou sa umiestni na 1. mieste poradia a bude
úspešnou.

4.

Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk
vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku akceptuje,
vyzve ho k uzavretiu zmluvy ak v ponuke preukázal splnenie všetkých podmienok
a požiadaviek dokladmi požadovanými vo výzve alebo k predloženiu dokladov, ktoré
v ponuke nahradil čestným vyhlásením. Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli a
dôvody neprijatia ich ponuky. Uchádzačom, ktorých ponuky boli vylúčené z vyhodnotenia
podľa kritérií oznámi že boli vylúčený a dôvody vylúčenia.

5.

Ak úspešný uchádzač predloženými dokladmi nepreukáž splnenie požadovaných podmienok
alebo ak nepredloží cit. doklady v stanovenej lehote alebo neposkytne verejnému
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obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú k uzavretiu zmluvy tak, aby táto mohla byť
uzavretá v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný,
verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie Zmluvy uchádzača, ktorí sa umiestnil ako
druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí nepredloží cit. doklady alebo
neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú k uzavretiu Zmluvy tak,
aby táto mohla byť uzavretá v lehote do 3 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie
písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie Zmluvy aj uchádzača,
ktorí sa umiestnil ako tretí v poradí.

6.

Výsledkom vyhodnotenia ponúk bude uzavretie zmluvy o poskytnutí služby s úspešným
uchádzačom na výkon obstarávaných činností v lehote 2 roky odo dňa účinnosti rámcovej
zmluvy.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil:
aktuálny doklad poskytovať požadovanú službu v origináli alebo overenej kópií,
schválený prevádzkový poriadok príslušným RÚVZ na prácu s nebezpečnými chemickým faktormi
pri výkone regulácie živočíšnych škodcov (kópia),
- schválený prevádzkový poriadok príslušným RÚVZ na prácu v expozícií biologickými faktormi pri
výkone regulácie živočíšnych škodcov (kópia),
- doklad o odbornej spôsobilosti na predmet podnikania (kópia),
- doklad o zmluvnom vzťahu s likvidačnou spoločnosťou na odstraňovanie a likvidáciu starých
nástrah a uhynutých jedincov (kópia),
- Rozhodnutie Regionálnej veterinárnej správy v mieste bydliska, rozhodnutie na zber, skladovanie
a prepravu vedľajších živočíšnych produktov, materiálu kategórie 1 - uhynuté zvieratá z deratizačnej
činnosti a to podľa § 8 ods. 3, písm. i) bod 1 a §39b zákona č. 39/2007 Zb. v súlade s § 46 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov (kópia).

-

Prílohy:
Nie sú.
V Jarovniciach, dňa 25.09.2017.
Vypracoval:

Ing. Emil Mati

Schválil:
Florián Giňa, starosta obce
...........................................
Florián Giňa
Starosta obce
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