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Výzva na predloženie ponuky 
V rámci výberu dodávateľa deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb prostredníctvom 

elektronickej aukcie 
V zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a príkazu primátora č. 7/2017 – zákazka s nízkou 

hodnotou podľa § 117 
 
1. Identifikácia obstarávateľa : 
   Názov :     STEFE Trnava s.r.o. Trnava                IČO : 36277215 
   Obec(mesto) :     Trnava                                             PSČ : 917 32 
   Ulica :      Františkánska                                    Číslo: 16 
   Kontaktná osoba:          Ing. Jozef Lackovič, technik TO 
   Telefón :      033/32 36 598, +421 918 671033                                
   Elektronická pošta:        jozef.lackovic@stefetrnava.sk 
 
2. Názov zákazky: 
   Súťaž - Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia 
 
3. Miesto dodania služieb : 
    Mestské objekty spravované spoločnosťou STEFE Trnava s.r.o. Trnava. 
 
4. Predmet  a rozsah zákazky : 

Predmetom zákazky je realizácia dezinfekčných, dezinsekčných a deratizačných služieb na základe  
objednávok správcov obstarávateľa. 

 
5. Kód CPV : 
   90921000-9 Dezinfekčné a hubiace služby 
   90923000-3 Deratizačné služby  
 
6. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia služby :  
    Začiatok :       01.04.2018 
    Ukončenie :    31.03.2019 
 
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté.  
Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce. Lehota splatnosti faktúr je  
30 dní.   

 
8. Zverejnenie súťažných podkladov: od 9.3.2018 

Súťažné podklady budú zverejnené na stránke www.stefetrnava.sk , v sekcii aktuality - verejné    
obstarávanie. 
 

9. Lehota/miesto na predkladanie ponúk do 20.3.2018, 9:00 
Ponuka sa doručí poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla 
uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „Súťaž- neotvárať“ ; heslo súťaže:  „Súťaž 
- Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia 2018“  
 
na adresu: 
 
STEFE Trnava s.r.o. Trnava,  
Františkánska ul. č. 16,  
917 32 Trnava;         
na podateľni do 20.3.2018, do 9:00. Súťažné ponuky môžete zasielať i poštou. Na obálke musí byť 
uvedená i spiatočná adresa uchádzača. 
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10. Otváranie obálok s ponukami: 20.3.2018 o 9:30 hod. 
Otváranie obálok s ponukami - splnenie podmienok účasti je neverejné - obstarávateľ nepoužije § 41 
zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko po vyhodnotení splnenia podmienok účasti použije elektronickú 
aukciu. 
 

11. Podmienky  účasti a požiadavky obstarávateľa: 
- Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia tohto dokumentu nie starší ako 
3 mesiace), v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača vykonávať predmet 
zákazky. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže doklady nahradiť potvrdením Úradu pre 
verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponuky.  
    
- Zoznam pracovníkov oprávnených vykonávať dezinsekciu, deratizáciu v súlade s § 
15 ods. 3 písm. a) a písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa § 28 ods. 1 písm. g) 
zákona o verejnom obstarávaní, predložením dokladov, ktoré budú potvrdzovať  
profesijnú a odbornú spôsobilosť. Uchádzač predloží odbornú spôsobilosť minimálne 
u dvoch pracovníkov. Tieto doklady musia byť súčasťou ponuky. 
 
- kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (meno, priezvisko, tel. č./mobil, e-mail) 

 
12. Upozornenie: 

V prípade, že uchádzač ani po vyzvaní nepredloží požadované doklady uvedené v bode 11., nebude 
tento uchádzač prizvaný do elektronickej aukcie. 

 
12. Súťažné podklady 

1. výzva na predloženie ponuky 
2. návrh zmluvy  
3. príloha č.1 
4. krycí list ponuky 

 
13. Ocenenie predmetu zákazky (viď. Príloha č.1) :                                                                                                                                                                                                                                                               

Dezinsekcia (práca, materiál, ostatné náklady)        mravce postrek , staničky               
Spoločné priestory, kancelárske priestory, MŠ      za 1m2 podlahovej plochy                               
Kotolne, výmenníkové stanice                             za 1m2 podlahovej plochy           -                    
Bytové jednotky (b.j.)                                           za garzónku,1-izbový,2-izbový,3-izbový,4-izbový 
 
Detto, dezinsekcia   ploštice, šváby 
Deratizácia (práca, materiál, ostatné náklady)     za 100 g návnady (tácka)      
                                                                            1 kg návnady 
                                                                            1 ks lepky 

 
Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, 
dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky. (materiál, 
práca, likvidácia uhynutých hlodavcov a nespotrebovaných nástrah, dopravné náklady, poradenská služba, 
prípadné prestoje ...) 
V ponuke žiadame uviesť druh materiálu - prípravku na DDD, ktorý musí byť registrovaný a schválený. 
Cenu v jednotlivých položkách žiadame oceniť bez DPH i s DPH.  

 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 
 
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

-najnižšia cena vrátane DPH – súčet všetkých položiek (ocenená príloha č.1) 
 
-v ponuke uviesť, či je zhotoviteľ platca DPH, alebo nie  

Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, 
dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky. 
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Výsledkom súťaže bude uzatvorenie Rámcovej zmluvy o dielo na prevedenie dezinsekčných 
a deratizačných služieb podľa požiadavky obstarávateľa na obdobie 1 roka t.j. od 04/2018  do  03/2019. 
Súčasťou zmluvy budú i jednotkové ceny dezinsekcie a deratizácie z výsledku elektronickej aukcie. 
Najúspešnejší uchádzač, ktorý splní požiadavky obstarávateľa, predloží po skončení e-aukcie 
obstarávateľovi potvrdený položkovitý rozpis upravený na vysúťaženú cenovú ponuku. Tento rozpis bude 
súčasťou zmluvy o dielo. 

 
15. Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 
- krycí list ponuky, s uvedením sumárnych jednotkových cien deratizácie a dezinsekcie 
- doklad o oprávnení podnikať 
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti min. 2 pracovníkov na prácu s prípravkami používanými pri 
dezinfekcii a deratizácií 
- platný poistný certifikát na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 
- potvrdenie zo štátnej veterinárnej a potravinovej správy na činnosť zber a skladovanie vedľajších 
živočíšnych produktov kategórie 1 – uhynuté zvieratá 
- ceny za dezinsekčné a deratizačné služby (ocenená Príloha č.1) 
- návrh Rámcovej zmluvy o dielo podpísaný štatutárom uchádzača 
- ponuka na CD/DVD 
  
Uchádzačov žiadame predložiť 1x ponuku v elektronickej podobe na CD v zmysle §18a zákona 
343/2015 Z.z.:  
Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v 
listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o 
dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe 
s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia 
podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. 

 
16. Ďalšie informácie obstarávateľa: 

 
Obstarávateľ  
- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit  
v zmysle zákona č. 343/2015  
- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena niektorej z položiek bude výrazne prekračovať 
bežnú trhovú cenu, resp. neprimerane vysoká, príp. nízka cena jednej z položiek v porovnaní s 
inými uchádzačmi a bežnými trhovými cenami 
- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky v prípade, ak cena 
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na 
predmet obstarania (Verejné obstarávanie na služby limit nižší ako 15 000 eur bez DPH/rok.) a zároveň 
právo zrušiť súťaž, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená  
 
- 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 o VO 
 
Termín konania elektronickej aukcie bude uvedený vo výzve na účasť v elektronickej aukcii, ktorá bude 
uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním elektronickej aukcie. 

 
 
 

Dátum: 12.3.2018 
 


