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V ý z v a n a   p r e d l o ž e n i e   c e n o v e j   p o n u k y 

zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služby 

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

     Názov:    Mestská časť Bratislava - Rača  

     Sídlo:   Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

     IČO:    00304557  

     Štatutárny zástupca:  Mgr. Michal Drotován  

 

 

2.   Názov zákazky: Monitoring výskytu živočíšnych škodcov a celoplošná deratizácia a 

dezinsekcia 

 

CPV kód:  90923000-3 – deratizačné služby 

     

3.   Predpokladaná hodnota zákazky: 17 667,00 EUR bez DPH (21 200,00 s DPH)  

 

4.   Podmienky financovania:  

Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok ani zálohové platby.  

 

5.   Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa/dodávateľa služby zabezpečiť: 

1. Monitoring výskytu živočíšnych škodcov a celoplošnú deratizáciu a dezinsekciu verejných 

priestorov zverených alebo vlastnených  MČ Bratislava–Rača, ktorá bude vykonávaná 

dvakrát ročne a to: 

a) od 1.4. do 15.5., 

b) od 15.10. do 15.11., 

c) a počas celého roku monitoring výskytu hlodavcov a insektov a podľa potreby 

vykonanie dodatočnej lokálnej deratizácie alebo dezinsekcie. 

2. Deratizáciu a dezinsekciu budov a zariadení zverených do užívania a vo vlastníctve MČ 

Bratislava–Rača, ktorá bude vykonaná dvakrát ročne podľa zoznamu objektov 

a špecifikácie počtu nástrah uvedených v prílohe č. 1 tejto výzvy, a to: 

a) od 1.4. do 15.5., 

b) od 15.10. do 15.11. 

 

3. Deratizačné služby musia byť vykonávané výlučne odborne spôsobilými osobami, v 

zmysle platnej právnej legislatívy SR a EÚ, a to v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o 

veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 

Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Nariadením vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov, 

zákonom č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí 

na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

4. Pri deratizácií sa požaduje postupovať v zmysle metodického pokynu 28/2006 

Ministerstva zdravotníctva SR na vykonanie ochrannej deratizácie č. HH/892/06/SE. 

5. Požaduje sa realizovať deratizáciu v zmysle platnej technickej normy STN 466019.  

6. O vykonaných prácach je potrebné vyhotoviť protokoly a v dvoch vyhotoveniach ich 

odovzdať objednávateľovi do 14 dní od vykonania jednotlivých prác. Vypracovanie 
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protokolu sa bude riadiť platnou technickou normou STN 466019 a metodickým pokynom 

28/2006 Ministerstva zdravotníctva SR vykonanie ochrannej deratizácie č. HH/892/06/SE. 

7. Dodávateľ zodpovedá za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa predmetu zákazky a za 

porušenie alebo zanedbanie povinností svojich pracovníkov pri realizácií prác. Za všetky 

škody, ktoré dodávateľ priamo spôsobil objednávateľovi nedostatočným plnením svojich 

povinností vyplývajúcich z predmetu zákazky, zodpovedá dodávateľ. 

8. Požaduje sa písomné oznámenie začatia deratizačných prác Regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva Bratislava v zmysle §52 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a to najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom.  

 

Obhliadka priestorov: 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku predmetu zákazky, aby si sám overil a získal 

všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a poskytnutie 

požadovaných služieb súvisiacich  s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto 

prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. Obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu 

zákazky si záujemca môže dohodnúť v pracovných dňoch u kontaktnej osoby verejného 

obstarávateľa:  

Bc. Alena Čopanová, tel.:  02/4911 2435, e-mail: alena.copanova@raca.sk  

  
6.  Miesto dodania predmetu zákazky:  

Názov:    Mestská časť Bratislava-Rača  

Kontaktné miesto:  Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

Kontaktná osoba:  Bc. Alena Čopanová  

e-mail:    alena.copanova@raca.sk   

tel. č.:    02/4911 2435 

 

7.  Lehota na predkladanie ponúk: do 23.10.2020 do 12:00 hod. 

1. Cenovú ponuku (príloha č. 2 tejto výzvy) a doklady podľa bodu 11 tejto výzvy   uchádzač 

predloží (t. z. doručí verejnému obstarávateľovi) vo formáte .pdf/PrtScr elektronickou 

poštou na adresu: vo@raca.sk . 

2. Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom  vyhodnocovania 

a verejný obstarávateľ na ňu bude prihliadať ako keby nebola predložená.  

 

8.  Lehota realizácie predmetu zákazky: od 10/2020 do 12/2022, resp. do vyčerpania 

finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
Realizácia predmetu zákazky bude vykonávaná priebežne podľa objednávok a jednotlivých  

špecifikácií zadávaných verejným obstarávateľom na základe vzniknutej situácie a obhliadky. 

  

9.  Kritéria vyhodnotenia ponúk:  

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je váhové kritérium jednotkovej ceny. 

2. Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe váhových kritérií vyjadrených v bodoch, t.z. 

pomer najlepšej ponuky s vyhodnocovanou a vynásobené počtom bodov za konkrétnu 

položku. 

3. V prípade ponúk s rovnakými JC vo všetkých položkách, ktoré budú aj najlepšími 

ponukami, bude pri určení najlepšej ponuky rozhodujúci dátum a čas ich doručenia 

verejnému obstarávateľovi. Následne sa ponuky budú vyhodnocovať tak ako je vyššie 

uvedené, t.z. pomer najlepšej ponuky s vyhodnocovanou a vynásobené počtom bodov za 

konkrétnu položku. 

 

10.  Spôsob určenia ceny:  

1. Cena predmetu  zákazky bude  určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, 

ktorou sa  vykonáva zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t.j. v cene 
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sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky okrem prípadov zákonnej 

úpravy DPH. 

2. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 

„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

a) navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

b) sadzba DPH v % a výška DPH v EUR, 

c) navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

3. Ak  uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 

v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

 

11.  Podmienky účasti:  

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia: § 32 ods. 1 písm. e) pre požadovaný predmet zákazky a písm. f) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.  

2. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže čestným 

vyhlásením podľa prílohy č. 3 tejto výzvy. 

3. Požaduje sa predložiť osvedčenie o akreditovanej odbornej spôsobilosti pre prácu s 

dezinfekčnými prostriedkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov 

a doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy v súlade s § 16 ods.26 zákona č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ( aktualizácia minimálne 1 

x za 5 rokov). 

4. Požaduje sa predložiť rozhodnutie o uvedení prípravku na trh Centrom pre chemické látky 

a prípravky. (Prípravok musí byť povolený a schválený ako biocídny prípravok podľa 

účelu použitia a registrovaný v zozname biocídnych výrobkov v Centre pre chemické 

látky a prípravky s uvedením platnosti). 

5. Požaduje sa predložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými 

látkami, v prípade že je prípravok takto definovaný.  

6. Uchádzač predloží rozhodnutie RÚVZ o schválení prevádzkového poriadku pre prácu s 

dezinfekčnými prostriedkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov.  

7. V prípade, že sa bude používať prípravok definovaný ako veľmi toxická látka, predložiť 

rozhodnutie RÚVZ na jeho skladovanie a manipuláciu.  

8. Požaduje sa preukázať registráciu uchádzača, ako producenta vedľajších živočíšnych 

produktov, vrátane pridruženej činnosti zberu a prepravy v zmysle § 39 a zákona č. 

39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti Štátnou veterinárnou a potravinovou správou.  

9. Uchádzač predloží zmluvu s registrovanou spoločnosťou oprávnenou na likvidáciu 

živočíšnych vedľajších produktov a nebezpečných odpadov po vykonanej deratizačnej 

činnosti.  

10. Požaduje sa predložiť zoznam prípravkov, ktoré uchádzač použije a taktiež sa predložia 

karty bezpečnostných údajov pre prípravky, ktoré sa budú používať.  

 

12.  Typ zmluvy: Objednávka  

1.  Úspešný uchádzač bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň odovzdania predmetu 

      zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 
2. Faktúra vystavená úspešným uchádzačom musí spĺňať náležitosti podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je 

verejný obstarávateľ oprávnený faktúru vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej 

faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry 

obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti. Prílohou faktúry bude doklad 

preukazujúci odovzdanie predmetu zákazky riadne a včas v zmysle požiadaviek 

verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a 

úspešného uchádzača. 
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13.  Vylúčenie uchádzača:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu 

obstarávania, ak:  
a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,  

b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,  

c) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 

obstarávanej komodity,  

d) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,  

e) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s 

Mestskou časťou Bratislava -Rača dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností.  

 

14.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky.  

 

15.  Doplňujúce informácie:  

1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

2. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 

postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v 

zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania.  

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v 

prípade rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo zrušiť 

súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný 

obstarávateľ nemohol predpokladať.  

5. V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a dodávateľ riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 13.10.2020 
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Príloha č. 1 

Zoznam objektov budov a zariadení zverených do užívania a vo vlastníctve MČ            

Bratislava–Rača, v ktorých treba vykonať deratizáciu v roku 2020-2022. 
 

 

Deratizácia - verejne priestranstvo 34,65 ha počet nástrah cca 16 000 ks za štyri kladenia 

Budovy MČ Bratislava–Rača 

objekt:                       Deratizačný box kanál nástrah 

Stredisko čistoty, Rustaveliho 10     24 ks   32 ks 

MÚ Kubačova 21       32 ks   28 ks 

Trh Detvianska 23       48 ks   40 ks 

KS Žarnovická       44 ks     8 ks 

Obecný dom Alstrova      48 ks    -   ks 

MÚ nám. A.Hlinku 3      44 ks    24 ks 

MÚ Plickova 18 – jedáleň + denný stacionár   68 ks    28 ks 

Zberný dvor Pri Šajbách      16 ks  112 ks 

Ubytovne Kadnárova 94,  100     16 ks    24 ks 

Experiment Strelková      60 ks    28 ks 

Krasňanská beseda, Kadnárova 19     16 ks      -  ks 

NKD, Barónka           56 ks    28 ks 

KS IMPULZ, Dopravná 22      20 ks    32 ks 

Dom služieb, Dopravná 57      24 ks    28 ks 

MÚ objekt Hečkova      28 ks    28 ks 

Požiarna zbrojnica, Detvianska 12     28 ks    28 ks 

CO odolné úkryty Pekná cesta 3-5, 9-11    80 ks      -  ks 

CO odolné úkryty Kadnárova 2     40 ks      -  ks 

Nebytový priestor, sklad CO materiálu, Kadnárova 44  40 ks      -  ks 

Zdravotné stredisko Hubeného     80 ks    24 ks 

Zdravotné stredisko Tbiliská     40 ks    28 ks 

Detské jasle Tbiliská      12 ks      -  ks 

Registratúrne stredisko MČ Cyprichova 1    20 ks      -  ks 

Sociálne zariadenie Sklabinská      8  ks    12 ks 

Amfiteáter         4 ks    20 ks 

Novohorská       20 ks    20 ks 

Budova Tramín                                                                       40 ks                   20 ks 

Školy 

objekt:         Deratizačný box kanál nástrah 

ZŠ a MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25    72 ks     32 ks 

ZŠ Tbiliská 4       96 ks     72 ks 

MŠ Plickova 16       44 ks     22 ks 

MŠ Barónka 17       40 ks     32 ks 

MŠ Cyprichova 74       44 ks     32 ks 

MŠ Gelnická 34       36 ks     24 ks 

MŠ Pri Šajbách 14       56 ks     32 ks 

MŠ Tbiliská 2       52 ks     32 ks 

MŠ Novohorská 1       45 ks     29 ks 
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Príloha č. 2 

Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií  
 

 

Názov zákazky: Monitoring výskytu živočíšnych škodcov a celoplošná deratizácia a dezinsekcia 

 

Obchodné meno uchádzača:  .............................................................  

Sídlo:     ............................................................. 

IČO:     .............................................................                                                                      

DIČ:     ............................................................. 

Kontaktná osoba:   .............................................................. 

e-mail:     .............................................................. 

t.č.:     .............................................................. 

 

Deratizácia a dezinsekcia v rokoch 2020 - 2022 

P.č. Položka 

Váha 

kritéria  

v bodoch 

MJ 
JC  

bez DPH 
DPH 

JC  

s DPH 

 1. 
Deratizácia verejných 

priestranstiev  
20 

jarná a jesenná  

aplikácia 
      

 2. Deratizácia budovy  20 
jarná a jesenná  

aplikácia 
      

 3. Deratizácia budovy školstvo  20 
jarná a jesenná 

aplikácia 
      

 4. 

Lokálna dezinsekcia verejných 

priestranstiev PAGAŠTAN 

(108 ks) 

20 
jarná a letná 

aplikácia 
      

 5. 

Lokálna dezinsekcia verejných 

priestranstiev  

(25 ks stromov) 

10 strom       

 6. 
Lokálna dezinsekcia budovy 

podľa požiadavky 
5 objekt       

 7. 
Lokálna dezinsekcia budovy 

školstvo podľa požiadavky 
5 objekt       

 

som/nie som* platcom DPH 

(*nehodiace sa prečiarknite) 

 

Vyhlasujem, že cenová ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na 

predloženie cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. 

 

V............................... dňa................ 

 

 

 

                                                                                         

.............................................................................. 

                                                     podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača 

                                              (v súlade so zápisom v Obchodnom registri resp. Živnostenskom registri) 
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Príloha č. 3 

 

                                                                                   

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

 

predložené v rámci zákazky 

 

 

 

 

Monitoring výskytu živočíšnych škodcov a celoplošná deratizácia a dezinsekcia 

 

 

 

v zmysle § 32 ods. 1 f) zákona o verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

Dolupodpísaný,...................................................................................................... 

 

 

ako štatutárny zástupca – konateľ spoločnosti...........................................................  

 

 

IČO:.................................  

 

 

 

 

čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 

 

 

 

 

 

V......................................, dňa........................... 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................. 

                       Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                Pečiatka 

 


