
Výzva na predkladanie ponúk  
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  
niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov   
 
Číslo:  01/2014/Ka 
 
Názov zákazky :  Veterinárne služby 
  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:                 00328 758 
    Telefón:   058/7773 256 
    Fax:                  058/7773 201 
    Kontaktná osoba:   Mária Kardošová 
    e-mail:    maria.kardosova@roznava.sk  

2. Typ zmluvy:  
    Zmluva podľa Obchodného zákonníka. 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  
    „Útulok pre psy a opustené zvieratá v Rožňave“ 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Verejný  obstarávateľ   má záujem   o poskytovanie služieb – veterinárne služby: 
- základné klinické vyšetrenie odchyteného túlavého zvieraťa (psa alebo mačky) veterinárnym lekárom 

po  jeho  odchyte  pred umiestnením  do  karanténnej  časti  útulku, jeho  vakcinácia  a odčervenie, 
- nevyhnutná  odborná  veterinárna  starostlivosť  o  zvieratá  umiestnené  v  karanténnej  časti  útulku. 

 
    Slovník spoločného obstarávania: 
    85200000-1 Veterinárne služby 

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
    Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

6. Variantné riešenie:  
    Nepripúšťa sa. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 
    Osobné postavenie:  
Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať, ktorým musí preukázať oprávnenie na 
poskytovanie služieb súvisiacich s predmetom obstarávania. Uchádzač musí preukázať, že je spôsobilý na výkon 
odborných veterinárnych činností – veterinárny lekár (ktorý skončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa 
v odbore všeobecného veterinárskeho lekárstva). 
 
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
    Podľa požiadaviek verejného obstarávateľa 

9. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.    

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:    
      a) dňa 20.01. 2014 do 13.00 h. 
      b) doručenie  poštou  na  adrese  uvedenej v bode 1. tejto výzvy, v prípade osobného  doručenia uchádzači   
          odovzdajú ponuku do  podateľne Mestského  úradu v Rožňave. V prípade, že uchádzač predloží ponuku   
          prostredníctvom poštovej zásielky,  rozhodujúci je  termín  doručenia  ponuky verejnému obstarávateľovi.  
      c) uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený 
      d) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje : 

• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 



• adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž – neotvárať“! 
• označenie – heslo súťaže  „Veterinárne služby“. 

      Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
      Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.   
 
11. Podmienky financovania: 
      Verejný    obstarávateľ    neposkytne   žiaden   preddavok.   Predmet   zákazky   bude   financovaný   formou   
      bezhotovostného  platobného  styku  v  lehote   splatnosti  faktúr, 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  
      Uchádzač   vo   svojej    ponuke   uvedie   všetky    náklady   spojené   s    vykonávaním    predmetnej    
      služby  (dopravné a iné....) .  
      Predpokladaná hodnota: 3 500,00 Eur bez DPH. 
 
12. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena vrátane DPH . 

13. Lehota viazanosti ponúk: 
      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 31.03.2014 

14. Poskytovanie  podkladov k verejnému obstarávaniu: 
       V  tejto   Výzve   sú   uvedené  všetky  podklady  na  predloženie   cenovej  ponuky.     
       Ďalšie  súťažné   podklady  sa  preto  neposkytujú. 
 

15. Ďalšie podmienky: 
      Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  ani  jednu z predložených ponúk, ak cenová ponuka   
      nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného  obstarávateľa.  
      Komunikácia  medzi verejným  obstarávateľom  a  uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne e-mailom.  
      Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu maria.kardosova@roznava.sk. Cez uvedenú  
      adresu  bude prebiehať  všetka  korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi (žiadosti  
      o vysvetlenie informácia o vyhodnotení ponúk,...). Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú  
      adresu protistrany potvrdenie o doručení každej e-mailovej korešpondencie (správy). 
      Potvrdenie prostredníctvom e-mailu o doručení bude považované za preukázanie doručenia.       
       
 

 

 

V Rožňave dňa 09.01.2014 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.1 

 

Cenová ponuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny ďalších veterinárnych úkonov v rámci nevyhnutnej odbornej veterinárnej starostlivosti stanoví dodávateľ 

ako ceny obvyklé v mieste a v čase vykonávania týchto úkonov, zohľadňujúc náročnosť realizovaných úkonov. 

  

 

 

Obchodné meno uchádzača : ..................................................................................................................... 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................................................................. 
 
 
Tel. číslo: ............................................... 
 
 
e-mail: ................................................... 
 
 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : .......................................................................................... 
       meno, priezvisko 
 
 
 

P.č. Názov služby Merná 
jednotka 

Jednot-
tková 
cena 

s DPH 

 

1. Základné klinické vyšetrenie túlavého 
zvieraťa  (psa alebo mačky) 

1ks   

2. Vakcinácia proti besnote 1ks   

3. Odčervenie ( cca 20 kg psov ) 1ks   

4. Čipovanie 1ks   

5. Doprava 1 km   


