Centrum účelových zariadení – CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
Stredisko Súza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. p.: CÚZ –VO - 6/2018
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, 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:

Vykonanie deratizácie a dezinsekcie - jeseň 2018 až jar 2020 v objektoch
obstarávateľa na území SR
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,
prípadne ďalšie strediská/.
Stredisko CÚZ - Súza, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava je kontaktnou adresou
obstarávateľa.
Termín splnenia zákazky: november 2018, jar 2019, október 2019, jar 2020
Stručný opis zákazky: zabezpečenie deratizácie a dezinsekcie v 10 objektoch obstarávateľa
Podrobné vymedzenie a opis predmetu zákazky:
1./ zabezpečenie deratizácie a dezinsekcie v 10 objektoch obstarávateľa jeden až dva krát ročne –
podľa prílohy č. 1 /xls. súbor/ - rozpis požadovaných služieb v členení na jednotlivé
strediská
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2./ služba nesmie byť realizovaná subdodávateľským spôsobom, ale len prostredníctvom
stálych zamestnancov úspešného uchádzača
3./ uchádzač nesmie byť dlžníkom voči štátu - zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovni
ani iných štátnych inštitúciách.

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Predpokladaná hodnota zákazky je ........................... bez DPH za celý predmet zákazky.

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Komunikácia:
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie
– emailom.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 06.11.2018
Čas:
08,00 hod.
Spôsob predkladania ponúk: na email: iveta.kotelesova@cuz.sk
V. PODMIENKY ÚČASTI
Doloženie dokladu o oprávnení poskytovať požadovanú 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)

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
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 o poskytovaní služieb.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na
základe objednávky, splatnosť faktúry bude 30 dní. Preddavok ani zálohová platba sa
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neposkytuje.
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 25.10.2018

Dátum odoslania výzvy: 26.10.2018
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