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Prieskum trhu deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre CÚZ 2021 

  

Centrum účelových zariadení – CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany  

Stredisko Súza 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Č. p.: CÚZ –VO - 9/2021 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 

Názov: CÚZ – Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 

Názov a adresa prevádzky: stredisko Súza, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie (URL):  http://www.cuz.sk/ 

Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Kötelesová Telefón: 0918 322 097 

E-mail: iveta.kotelesova@cuz.sk 

  

II. OPIS 

Názov zákazky:   

Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby v objektoch CÚZ  

 

Druh zákazky: služba  

Spoločný slovník obstarávania –  CPV: 90923000-3 - Deratizačné služby, 90921000-9 - 

Dezinfekčné a hubiace služby, 60000000-8 - Dopravné služby 

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

 

Hlavné miesto poskytovania zákazky:  

miestami poskytovania služieb budú jednotlivé strediská obstarávateľa /Bratislava, Senec, 

Piešťany, Duchonka, Donovaly, Krupina, Spišská Nová Ves, Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, 

Krompachy, Svidník,  

v prípade vzniku nových stredísk budú aj tieto pričlenené k existujúcim miestam dodania.  

 

Termín splnenia zákazky:  15.06. 2021 – 31.12.2022 

 

Stručný opis zákazky:  

zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie v objektoch CÚZ v zmysle zákona č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov za účelom zamedzenia vzniku, šíreniu a obmedzeniu 

výskytu prenosných ochorení, dezinfekciou a reguláciou škodcov prostredníctvom deratizácie. 

 

Podrobné vymedzenie a opis predmetu zákazky: 

 

1./ zabezpečenie komplexnej deratizácie a dezinsekcie jeden až dva krát ročne: 
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           a) jarný termín: v mesiacoch marec - apríl príslušného kalendárneho roka; 

           b) jesenný termín: v mesiacoch október - november príslušného kalendárneho roka,  

– podľa prílohy č. 1  /xls. súbor/, alebo podľa potreby objednávateľa. 

      

     Zabezpečenie komplexných služieb, vrátane dodania dezinsekčných materiálov a prípravkov, 

monitoringu, opakovania dezinsekcie v prípade neúčinnosti vykonanej služby podľa potrieb 

objednávateľa. 

     Zabezpečenie komplexných služieb, vrátane dodania deratizačných materiálov a prípravkov, 

monitoringu, doplnenia nástrah v prípade neúčinnosti vykonanej služby a odstránenie 

vzniknutých odpadov po výkone služby (napr. zber a odvoz živočíšnych odpadov na likvidáciu a 

pod.). 

 

 Preventívny deratizačný zásah sa zaväzuje zhotoviteľ aplikovať formou rozmiestnenia 

uzamykateľných nástrahových staníc s  integrovanou formuláciou nástrahy (extrudovaná 

kocka, aromatická pasta) na hlodavce doplnenou adekvátnym  legislatívnym označením,  

prípadne formuláciou zrna v aroma-priepustnom balení pre okamžité a bezpečné použitie 

v prevádzkových priestoroch podľa potreby. Za nástrahu sa považuje biocídny prípravok 

– antikoagulant II. generácie autorizovaný MH SR (Ministerstvom hospodárstva) pre 

použitie v SR. Obstarávateľ neakceptuje voľné rozmiestňovanie sypaných nástrah na 

hlodavce  

 Preventívny dezinsekčný zásah sa zaväzuje zhotoviteľ aplikovať bariérovou formou 

chemického postreku s účinnosťou na široký rozsah neškodného lezúceho hmyzu vo 

všeobecnosti. Za chemický postrek sa považuje biocídny prípravok na báze syntetického 

pyretroidu registrovaný Centrom pre chemické látky a prípravky v SR, alebo biocid na 

báze syntetického pyretroidu autorizovaný MH SR. 

 

2./ zabezpečenie kompletnej dezinfekcie – podľa prílohy č. 2  /xls. súbor/, alebo podľa potreby 

objednávateľa. 

3./ služba nesmie byť realizovaná subdodávateľským spôsobom, ale len prostredníctvom    

stálych zamestnancov úspešného uchádzača, 

4./  uchádzač nesmie byť dlžníkom voči štátu - zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovni  

ani iných štátnych inštitúciách, 

5./ Príloha č. 1: rozpis požadovaných deratizačných a dezinsekčných služieb v členení na 

jednotlivé strediská, 

6./ Príloha č. 2: rozpis požadovaných dezinfekčných služieb,  

7./ Príloha č. 3: návrh zmluvy. 

 

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

 

Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 29 000 € bez DPH za celý predmet zákazky.  
 

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

Komunikácia:  
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Oznámenie a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude 

uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie  – emailom.  

Predkladanie ponúk bude v papierovej forme v uzatvorenej obálke poštou alebo osobným 

doručením na recepciu strediska Súza. 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum:  24.05.2021 

Čas do:  10.00 hod. 

 

Spôsob predkladania ponúk:  Zatvorená obálka s uvedením „VO – NEOTVÁRAŤ! “ na 

adresu: CÚZ, Stredisko: Súza, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava. 

 

V. PODMIENKY ÚČASTI 

 

Uchádzač predloží nasledujúce doklady: 

 

 Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpisu zo 

živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 

predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v 

ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie 

požadovaného predmetu zákazky – neoverená kópia.  

 Preukázanie odbornej spôsobilosti v zmysle zákona 355/2007 Z.z. – „Osvedčenie o 

odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami používanými pri dezinfekcii a na 

reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie“, pokiaľ je toto osvedčenie 

staršie ako 5 rokov požadujeme predložiť „Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného 

vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania na program: Práca z dezinfekčnými 

prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych 

škodcov na profesionálne požitie“ ktoré nesmie byť staršie ako 5 rokov.  

 Preukázanie platného „Certifikátu systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2015a 

environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2015 pre rozsah činnosti : hubenie 

škodlivých organizmov, jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie. 

 Preukázanie platného „Certifikátu na základe CEPA certifikačného protokolu v zmysle 

EN STN 16636:2015 – Manažérstvo služieb na hubenie škodcov. Požiadavky a 

kompetentnosť. Ponúkané služby: regulácia živočíšnych škodcov“. 

 Doloženie Karty bezpečnostných údajov pre každú pri zákazke použitú nebezpečnú 

chemickú látku – prípravok. 

 Doloženie referencií o vykonaných deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných 

službách minimálne v celkovej sume zákazky za maximálne obdobie 3 predošlých rokov. 

 Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri konečných užívateľov výhod. V prípade 

zistenia najneskôr pred podpisom zmluvy, že nie je uvedený v tomto registri v súlade 

s príslušnými ustanoveniami ZVO, má verejný obstarávateľ právo nepristúpiť k podpisu 

zmluvy. 

 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
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Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky.  

 

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený a následne oslovený úspešný uchádzač. 

 

Neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia 

ponúk. 

 

VII.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorená zmluva na príslušné obdobie na dodanie 

požadovanej služby zákazky. Návrh zmluvy – príloha č. 3. 

 

1. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku 

prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania 

na základe objednávky a potvrdeného dodacieho listu,  so splatnosťou faktúry do 30 dní od 

dátumu jej doručenia objednávateľovi.  

2. Objednávka nebude zo strany úspešného uchádzača nijako limitovaná, ani množstvom a ani 

cenou. 

3. Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. 

4. V prípade vzniku záväzku/pohľadávky, nesmie byť táto prevedená na tretiu stranu bez 

písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán.  

 

 

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 
 

 

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: Nie   

 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky: 

 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.   

 

V Bratislave dňa 18.05.2021 

Dátum odoslania výzvy: 18.05.2021  

 

 

  

              Ing. Marcel Moravčík  

           Riaditeľ CÚZ 

 


