
 

Obstarávateľ: Mestská časť Košice - Sever 

Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 

IČO: 00690929 

 

 
 

 

 

 

 
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. 

VÝZVA NA ÚČASŤ 

VO VÝBEROVOM KONANÍ 

 

PREDMET OBSTARÁVANIA:   

Regulácia škodcov vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme 

zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku 

a šírenia prenosných ochorení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa  8. apríla 2013 

 

Marián Gaj v.r. 

     starosta 

 



 

1 Identifikácia obstarávateľa 

Obstarávateľ: Mestská časť Košice Sever 

                            Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 

                            IČO: 00690929 

                            Štatutárny zástupca: Marián Gaj, starosta 

                            Kancelária starostu: tel. 055/63 247 67 

 

2 Pozvánka 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní - prieskume trhu:  

Regulácia škodcov vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme 

zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku 

a šírenia prenosných ochorení  

 

Výberové konanie sa uskutoční zaslania PONUKY elektronickou poštou na adresu :  

jaroslav.karola@kosicesever.sk 

Vašu ponuku môžete zadávať až do:  17.04.2013 do 14:00 hodiny. 

V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram. 

Košice, dňa:  08.04.2013 

 

3 Predmet obstarávania 

Rozsah požadovaných prác: 

1.  Ručné čistenie priestoru od pôvodných nástrah na hlodavce a ich likvidácia. 

2.  Umiestnenie nástrah na hlodavce vo vymedzenom vonkajšom a vnútornom  

     priestore podľa špecifikácie.         

 
Objednávateľ požaduje, aby si zmluvný partner v zmysle platnej legislatívy sám zabezpečil 

vstupy na pozemky, potrebné úradné oznámenia a povolenia spojené s výkonom tejto 

činnosti. 

 

4 Kritéria 

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu dodávateľa 
Kritériom pre hodnotenie je najnižšia cena pri splnení podmienok účasti. 

 

5 Miesto dodania komodity 

Priamo na miesto určenia podľa špecifikácie. 

 

6 Termín poskytnutia služby 

Do siedmich dní odo dňa objednania služby.  

 

7 Reklamácia 

V prípade reklamácie zjednanie nápravy do troch dní počas nasledujúcich dvoch mesiacov.  
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8 Špecifikácia 

Podrobný opis predmetu výberu – Zastavané priestory a nezastavané plochy v správe MČ 

Košice – Sever a iné určené exponované priestory a plochy:  

a)  zastavaná plocha 1 653 m
2
 

b)  voľné priestranstvo 19 953 m
2
,
 

 
p.č. Názov priestoru Špecifikácia Plocha m2 

1 Priestor trhoviska Námestie nádeje 

Voľný priestor, stoly trhovníkov, 

kontajnery na odpad. 

stoly pre trhovníkov, okolie 

kontajnerov 

350 

2 Priestor trhoviska na ul. Nemcovej 

Voľný priestor, stoly trhovníkov, 

kontajnery na odpad. 

stoly pre trhovníkov, okolie 

kontajnerov 

325 

3 Zariadenie opatrovateľskej služby, 

Ťahanovské riadky 91, Košice  

budova parcela č. 4624  

a záhrada parcela č. 4625 

Budova ZOS  

záhrada 

 

 

95 

583 

4 Denné centrum, Obrancov mieru 2, 

Košice Suterén budovy - sklad 

parcela č. 2928 256 

5 Administratívna budova MÚ MČ 

Košice – Sever, Festivalové námestie 

2, Košice Budova Ekran  č. súpisné 

2269, - zastavaná plocha+časť parcely 

KN-C č. 462/1 

parcela č. 462/2 

časť parcely KN-C č. 462/1 

352 

1280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6 Budova skladu na Stromovej ulici č. 

súp. 3150 na ul. parc. č. 3629/2 k.ú. 

Letná zapísaná na LV 11 620 

 283 

7 Budova Gerlachovská 10, Košice parcela č. 7265 533 

8 Záhrada Gerlachovská 10, Košice parcela č. 7264 

 

2 780 

 

9 Kultúrne stredisko Hornád, Národná 

trieda 56 podiel na podlahovej ploche 

800/10 000 na I. poschodí 

parcela č. 5519/5 134 

10 Pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba a jej súčasti, medzi 

ulicami Podhradová – pod oplotením 

ZŠ Polianska, Polianska - Cyklistická 

parcela č. 7198/1 12 085 

11 Priestor medzi budovami „Czakkayho“ 

na  zásobovanie za OC Merkúr a za 

administratívnou budovou Czakkayho 

1 

 900 

12 Spojovací chodník Lomnická - 

Chrastie 

 150 

13 Kalvária – okolie pešej zóny  1500 

 

 

9 Ceny uvádzané v ponuke 

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu za celú službu uvedie bez DPH, zvlášť uvedie        

DPH a cenu spolu s DPH.  

       

10 Platnosť ponuky  

Doba platnosti cenovej ponuky do 30.04.2013 



 

11 Platobné podmienky 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. Neakceptujeme vystavovanie zálohových 

faktúr. 

 

12 Kontaktné osoby 

Pozn. Počas výberu dodávateľa až do jeho ukončenia je oprávnenou osobou na poskytovanie 

akýchkoľvek informácií v súvislosti s výberom dodávateľa len osoba uvedená v tejto výzve. 

Kontaktná osoba: Jaroslav Karola / 63 247 74 / jaroslav.karola@kosicesever.sk 

 

13 Forma výberu dodávateľa 

Jednokolový tender: 

Predloženie dokladov a dokumentov ( požadovaných dokladov, dokumentov, 1. prílohy a 2. 

prílohy pozvánky). 

 

14 Forma ponuky 

Predložené doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v písomnej forme, v slovenskom 

jazyku. 

 

15 Akceptácia podmienok 

Uchádzač predložením ponuky - zaslaním dokladov a dokumentov plne akceptuje vyššie 

uvedené podmienky tohto výberu dodávateľa. 

 

16 Požadované doklady a dokumenty 

Úplná ponuka predložená dodávateľom, je taká ponuka, ktorá obsahuje: 

a) doklad o oprávnení podnikať, nie starší ako 3 mesiace ku dňu ukončenia lehoty    

 na predkladanie, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci 

 uchádzača na dodanie predmetu výberu dodávateľa(kópia), 

 

b) vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete v 1. prílohe tejto pozvánky  

 (Prehlásenie musí byť podpísané dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za     

 dodávateľa), 

 

c) cenová ponuka, ktorú nájdete v 2. prílohe tejto pozvánky, 

 

d) Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia na  nakladanie s nebezpečným  

 odpadom vrátane prepravy v danom obvode, 

 

e) Potvrdenie Úradu  pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, resp.  

 výpis z OR, 

 

f) potvrdenie resp. rozhodnutie o zbere,  skladovaní a preprave - zvoz vedľajších 

 živočíšnych produktov materiálu kategórie 1- uhynuté zvieratá z deratizačnej činnosti, 
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g) Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení 

 administratívnych priestorov a priestorov skladu DDD prípravkov do prevádzky, 

 

h) Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o schválení prevádzkového 

 poriadku pre prácu v expozícií chemickým faktorom používaných pri výkone  

 dezinfekcie a regulácií živočíšnych škodcov, 

 

i) Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o schválení prevádzkového 

 poriadku pre prácu v expozícií biologickým faktorom používaných pri výkone 

 dezinfekcie a regulácií živočíšnych škodcov, 

 

j) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti  pre prácu s dezinfekčnými prípravkami na 

 profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na 

 profesionálne použitie vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 

 

k) Zmluva so zneškodňovateľom nebezpečného odpadu. 

 

 

17 Označenie ponuky 

Uchádzač zašle PONUKU v PDF súbore elektronickou poštou na adresu:   

jaroslav.karola@kosicesever.sk 

  

Do predmetu uveďte „Cenová ponuka na deratizáciu“. 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17.04.2013 o 14:00 hod. 

Po tomto termíne : 17.04.2013 po 10:00 hod., budú PONUKY (prieskum trhu) vyhodnotené. 

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predlžení, respektíve 

ukončení výberového konania. 

Kritériom pre hodnotenie ponúk je cena pri dodržaní podmienok účasti a doloženia všetkých 

požadovaných dokumentov. 

Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od 

podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania. 

Predmetom vyhodnocovania nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priložené doklady alebo 

prehlásenia, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné alebo nepravdivé.  

 

MČ Košice - Sever si vyhradzuje právo po vyhodnotení ponúk vyzvať na obchodné rokovania 

o podmienkach písomnej zmluvy len vybraných dodávateľov, ktorí splnili všetky podmienky 

tejto výzvy, súhlasili s nimi a predložili ponuky v súlade s touto výzvou. 

 

18 Oznámenie o úspešností ponúk 

Dodávatelia, ktorí predložia svoju ponuku, budú o výsledku vyhodnotenia ponúk informovaní 

elektronickou poštou. 

19 Nezáväznosť výzvy na predkladanie ponúk 

Táto výzva, vrátane jej príloh, nezaväzuje MČ Košice - Sever k uzavretiu obchodného vzťahu 

so žiadnym zo zúčastnených dodávateľov. 

Na základe tejto výzvy a vyhodnotenia ponúk nevzniká MČ Košice - Sever povinnosť 
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uzavrieť zmluvu na dodávku služieb so žiadnym z oslovených dodávateľov. MČ Košice - 

Sever si vyhradzuje právo výber dodávateľa na dodávku služieb kedykoľvek, aj bez udania 

dôvodu, zrušiť. 

Predložením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, že MČ Košice - Sever má v priebehu výberu 

dodávateľa právo žiadať o vysvetlenie ním predloženej ponuky, resp. žiadať doplňujúce 

údaje.  

 

Túto výzvu schvaľuje: 

 

 

 

 

  

                  

        Marián Gaj 

           starosta 
 



 

1. príloha pozvánky 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

Dodávateľ: (obchodné meno): ..................................................................................... , 

 

(sídlo):  ........................................................................................................................ , 

 

(IČO):  ........................................................................................................................ , 

 

(zápis v registri): ............................................................................................................ , 

 

zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia): ......................................................................... , 

 

(meno, priezvisko, funkcia):  ..................................................................................... , 

 

 

čestne vyhlasujem, že zamestnanci Mestskej časti Košice - Sever(ďalej len „MČ KE-

Sever“) a ich blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka), členovia štatutárnych alebo 

kontrolných orgánov MČ KE-Sever a ich   blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka): 

 

- nevlastnia a nezúčastňujú sa na podnikateľskej činnosti dodávateľa s rovnakým 

alebo obdobným predmetom podnikania ako MČ KE-Sever, 

- nevlastnia rozhodujúci podiel podniku dodávateľa, 

- nevykonávajú funkciu člena štatutárneho alebo iného orgánu dodávateľa, 

- nebudú mať osobný prospech  z transakcií medzi dodávateľom a MČ KE-Sever,  

- nevykonávajú inú činnosť pre dodávateľa, ktorá by mohla spôsobiť konflikt 

záujmov vo vzťahu k MČ KE-Sever. 

 

 

 

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

 

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

                    (meno, priezvisko, funkcia) 

                 

 

 

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

                     (meno, priezvisko, funkcia) 

 

 



 

2. príloha pozvánky 

 

 

 

Cenová ponuka  

 

 

 

Predmet zákazky cena bez 

DPH 

DPH cena s DPH 

A.  Zastavaná plocha spolu  1 653 m2    

B.  Voľné priestranstvo spolu  19 953 m
2
    

C.  Cena spolu A + B    

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

    (meno, priezvisko, funkcia)        (meno, priezvisko, funkcia) 

 


