
Informácia o  zadaní zákazky

Mesto Rožňava ako verejný obstarávateľ oznamuje, že zadal zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o 
 verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon) na:

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služba

Názov zákazky : Deratzácia verejných priestranstev v meste Rožňava

Číslo zákazky : 26/2018/Na

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 90923000-3 Deratzačné 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.: 0907312833
e-mail.: miroslav.nalepa@roznava.sk 

Kontaktná  osoba  vo  veciach   technických  : 
Ing.Andrea Blašková

Tel.: 058/7773233; mob.: 0917877294
e-mail.: andrea.blaskova@roznava.sk 

II.  Opis

II.1. Miesto plnenia predmetnej zákazky:
Verejné priestranstvá a nehnuteľnost vo vlastníctve, resp. správe mesta Rožňava, k.ú. Rožňava, k.ú. Nadabula; 
viď rozpis v prílohe č.1
II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
2.1. Predmetom zákazky je zabezpečenie deratzácie a dezinsekcie podľa § 12 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Iné podmienky:
I. Etapa prác: Výkon plošnej deratzácie verejných priestranstev na k.ú. Rožňava;  k.ú. Nadabula s ohľadom na 
ochranu  zdravia  ľudí  a živočíchov  v zmysle  zákona  č.355/2007  Z.z.  o ochrane,  podpore  a rozvoji  verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom výkon má pozostávať 
z nasledovného: 
-  v spolupráci  s mestom  oboznámiť  vlastníkov,  užívateľov  alebo  správcov  nehnuteľnost o  celoplošnej 
deratzácii mesta s vydaním pokynov pre zabezpečenie úspešného priebehu DDD
- monitoring výskytu hlodavcov na verejných priestranstvách v rámci mesta a mestskej čast
- následná celoplošná deratzácia verejných priestranstev (viď priloženú prílohu č.1)
- dopĺňanie spotrebovaných nástrah na základe kontroly
- likvidácia uhynutých hlodavcov a nespotrebovaných nástrah
- mimo plošnej preventvnej deratzácie, v prípade výskytu hlodavcov výkon deratzácie v určenej lokalite
II.  Etapa prác:
Výkon  deratzácie  všetkých  stavebných  objektov  podľa  priloženého  zoznamu  v rámci  jesennej  plošnej 
deratzácie  mesta  Rožňava  (k.ú.  Rožňava;  k.ú.  Nadabula)  v zmysle  príslušných  právnych  predpisov,  pričom 
výkon má pozostávať z nasledovného:
- Dopĺňanie spotrebovaných nástrah na základe kontroly
-  Likvidácia uhynutých hlodavcov a nespotrebovaných nástrah
- mimo plošnej preventvnej deratzácie, v prípade výskytu hlodavcov výkon deratzácie v určenom stavebnom 
objekte
II.3. Termín dodania alebo poskytnuta služby:  Od IX.2018 do XI.2018 

II.4.  Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH: 4 200,00
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