
Mesto Rožňava               Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
                                                                                          a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK

zákazka podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej 
iba „zákon)

Číslo zákazky : 02/2019/Na
Názov zákazky : Veterinárne služby
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : služby
Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 85200000-1  Veterinárne služby
Postup verejného obstarávania : podľa § 117  

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Úradný názov : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Kontaktná osoba pre VO : Miroslav Nálepa Tel.: 058/7773257; mob.: 0907 312 833
e-mail.:miroslav.nalepa@roznava.sk 

Kontaktná osoba vo veciach technických:
Ing.Tibor Vanyo

Tel.: 058/7773233
e-mail:  tbor.vanyo@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto poskytnuta služby Útulok pre psy a opustené zvieratá v Rožňave
II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1   Predmetom  zákazky  je  poskytovanie  veterinárnych  služieb  v útulku  zvierat  v Rožňave.  Jedná  sa 
o nevyhnutnú  odbornú  veterinárnu  starostlivosť  o zvieratá  umiestnené  v karanténnej  čast útulku.  Pri  
odchyte túlavých zvierat je potrebné uskutočniť nasledovné úkony:
- základné klinické vyšetrenie odchyteného túlavého zvieraťa (psa, mačky) veterinárnym lekárom po jeho 
odchyte, pred umiestnením do karanténnej čast útulku, jeho vakcinácia a  odčervenie, v prípade potreby 
čipovanie zveraťa
II.3. Termín dodania  alebo poskytnuta služby  : Do 31.12.2021 
II.4. Zdroj fnančných prostriedkov: vlastné prostriedky verejného obstarávateľa
II.5.  Obhliadka miesta plnenia:  neuplatňuje sa
II.6.  Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE
II.7. Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk
II.8.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.9.  Mena : EUR
II.10.  Spôsob určenia ceny : 
- Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej 
ponuke. 
-  Cenu  za  predmet  zákazky  uchádzač  stanoví  vrátane  všetkých  nákladov  spojených  s dodaním  tovaru 
vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. 
- Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré 
nezapočítal do ceny predmetu zákazky. 
-  Pri  tvorbe  ceny  musí  uchádzač  zohľadniť  primeranosť  jej  stanovenia  na  základe  jemu  vzniknutých 
nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
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III.  Administratívne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  Dátum : do 17.01.2019
Čas :       do 10:00 hod.

III.2.  Predloženie ponuky:
2.1  Uchádzač  predloží  ponuku v uzavretom obale  osobne alebo prostredníctvom poštovej  zásielky  na 
adresu uvedenú v bode I.  tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci  je termín doručenia 
ponuky verejnému obstarávateľovi.
Obal  musí  byť  označený  menom  a adresou  verejného  obstarávateľa,  menom  a adresou  uchádzača, 
nápisom Neotvárať! a heslom „Veterinárne služby“.
III.3. Obsah ponuky :
3.1 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  
- Vyplnenú Prílohu č. 1 – Celková cenová ponuka a identfkačné údaje
- Prílohu č.2  - Čestné vyhlásenie 
III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  Do 28.02.2019

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH : 7 000,00

IV.  Podmienky účast  

IV.1.  Podmienky  účast týkajúce  sa  
osobného postavenia : 

Oprávnenie  uchádzača  uskutočňovať  predmet  zákazky  si 
verejný  obstarávateľ  overuje  priamo na základe  zápisu  v 
registroch  prostredníctvom  elektronických  verzií  na 
www.orsr.sk;   www.zrsr.sk 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : neuplatňuje sa

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť : neuplatňuje sa

IV.4.  Ostatné  požiadavky : 
Uchádzač vyhlasuje, že:
- súhlasí s podmienkam určenými verejným obstarávateľom vo výzve ,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- nebol naňho  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo prot  nemu zastavené  konkurzné   
    konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- nebol naňho uložený  zákaz  uchádzať  sa  o  verejné zákazky, a že  neporušil zákaz nelegálneho 
    zamestnávania.  
   /Príloha č. 2/                                                                                                                                           

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena v € 
V.2.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný obstarávateľ zostaví  poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v  
prípade  neplatteľa  DPH  za  celý  predmet  zákazky.  V  prípade  predloženia  jednej  ponuky,  poradie  sa 
nestanovuje.

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva  
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VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Predmet  zákazky  bude  fnancovaný  z prostriedkov  verejného  obstarávateľa,  pričom  preddavky  nebudú 
poskytnuté.  Úhrada faktúry  bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle  platných predpisov, 
podľa  dohody  s  úspešným  uchádzačom.  Verejný  obstarávateľ  uhradí  faktúru  za  riadne  vykonané 
a odovzdané  služby  v zmysle  Zmluvy.  Splatnosť  faktúry  bude  30  dní  odo  dňa  doručenia  verejnému 
obstarávateľovi.
Zmluva bude uzavretá v súlade s podmienkami súťažných podkladov a ponukou úspešného uchádzača. 
Úspešný uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinný v zmysle zákona č.343/2015 Z.z.  o 
verejnom obstarávaní a zákona č.211/2000 Z.z. o slobode informácií zverejniť uzavretú Zmluvu.
- Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

VII. Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie :
1.1  Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  zrušiť  realizáciu  zákazky  s  úspešným  uchádzačom,  ak  v 
procese  overovania  verejného  obstarávania  bude  zistené  porušenie  princípov  a  postupov  verejného 
obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.2  Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  takú  fnančnú  ponuku,  ktorej  výška  na  dodanie 
predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky. 
1.3 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Musí byť 
vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah 
je pre fyzickú osobu čitateľný. 
1.4 Pokiaľ  sa  v  súťažných podkladoch  nachádzajú  údaje  určujúce výrobný postup,  značku,  patent,  typ, 
krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné materiály a pri dodržaní  
technických  parametrov  navrhovaného  zariadenia  a  materiálov.  Uchádzač  predloží  v  ponuke  zoznam 
použitých ekvivalentných riešení. 
1.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač 
nedoručil  ponuku,  ani  jedna  z  predložených  ponúk  nezodpovedá  požiadavkám  určených  verejným 
obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnost, za ktorých bola súťaž (prieskum) vyhlásená a nebolo 
možné ich predvídať alebo, ak bude predložená iba jedna ponuka.
1.6  Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky. 
1.7  Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve a bude vyhodnotená
ako úspešná, verejný obstarávateľ  vyzve k rokovaniu o uzavret zmluvy. Ostatným uchádzačom verejný  
obstarávateľ  oznámi  ako sa  umiestnili  v  procese  verejného obstarávania.  Po vyhodnotení  ponúk  bude 
všetkým uchádzačom (elektronicky, poštou, príp. osobne) odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia 
ponúk. 
1.8 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
fnančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
1.9  Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    písomne  
 e-mailom.   Verejný   obstarávateľ   určil   na   komunikáciu    e-mailovú     adresu 
verejneobstaravanie@roznava.sk  . Cez  uvedenú  adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi  
verejným  obstarávateľom  a  uchádzačmi ( oslovenie, žiadost  o vysvetlenie,  informácia  o  vyhodnotení  
ponúk  atď. ).  
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky

MESTO ROŽŇAVA
IČO: 00328758, tel.: 058/7773257; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Cenová ponuka uchádzača
/Návratka/

Číslo zákazky : 02/2019/Na

Názov zákazky : Veterinárne služby

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača
Obchodné meno : IČO:

Poštová adresa vrátane PSČ :

Bankové spojenie : IBAN :

DIČ : IČ DPH :

Štatutárny zástupca/kontaktná osoba : 

E-mail : Tel.:

II. Cenová ponuka uchádzača 
P.č. Popis - názov Merná 

jednotka
Jednotková 

cena v € 
bez DPH

Jednotková 
cena v € s 

DPH
1. Základné klinické vyšetrenie túlavého zvieraťa 

(pes, mačka)
1 ks

2. Vakcinácia prot besnote 1 ks

3. Odčervenie (cca 20 kg – pes) 1 ks

4. Čipovanie 1 ks

5. Doprava 1 km

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady na dopravu, vakcíny, 
liečivá, čipy a  ostatné režijné náklady. 

V ………………………. dňa .........................      ...........................…………………………...……………     

                                                                                                          štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)

Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného prehlásenia
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ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA

Uchádzač  (obchodné meno, sídlo) .........................................................................................................
vyhlasuje, že:

- súhlasí s podmienkam určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- nebol naňho  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo prot  nemu zastavené  konkurzné  konanie  

pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- nebol naňho uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania. 

V ………………………. dňa .........................

     

 ..........................................……....……………………...……………     
                                                                                                  Meno, priezvisko, ttul štatutárneho orgánu zástupcu  
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