
Mesto Rožňava 

 
 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
 

 v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 
 
Číslo :  42/2015/Ka 
 
1. Predmet zákazky :   Deratizácia verejných priestranstiev v  meste Rožňava 
 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

              Mesto Rožňava 
       Šafárikova č. 29 
       048 01 Rožňava 

IČO: 00328758, DIČ: 2020937116 
              Kontakty: 
       Vo veciach VO: Mária Kardošová 
              telefón: +421 58 7773256; 0918 792 949  

e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk  
Vo veciach technických:  
Ladislav Šalamon   
Telefón : 058/7773233, 0917 877 294 
Email: ladislav.salamon@roznava.sk    

 
3.  Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je zabezpečenie deratizácie 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.   
 
I.   Etapa prác: 
Výkon plošnej deratizácie verejných priestranstiev 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 nehnuteľností 

o celoplošnej deratizácie mesta s vydaním pokynov pre zabezpečenie úspešného priebehu 
DDD. 

- monitoring výskytu hlodavcov na verejných priestranstvách v rámci mesta a mestskej časti, 
- následná celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (viď priloženú prílohu č. 1) 
- dopĺňanie spotrebovaných nástrah na základe kontroly, 
- likvidácia uhynutých hlodavcov a nespotrebovaných nástrah, 
- mimo plošnej preventívnej deratizácie, v prípade výskytu hlodavcov, výkon deratizácie 

v určenej lokalite. 
 
II. Etapa prác: 
Výkon deratizácie všetkých stavebných objektov podľa priloženého zoznamu v rámci jesennej 
plošnej deratizácie  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, 
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-      likvidácia uhynutých  hlodavcov  a nespotrebovaných nástrah, 
-      mimo plošnej preventívnej deratizácie, v prípade výskytu hlodavcov, výkon deratizácie  
        v určenom    stavebnom objekte. 
Celková ponuková cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky nevyhnutné a potrebné aktivity 
na ukončenie  predmetu zákazky. 

      
4. Miesto a lehota plnenia :  

Miesto plnenia zákazky : Verejné priestranstvá a nehnuteľnosti vo vlastníctve, resp. správe   
mesta Rožňava,   k.ú. Rožňava, k.ú.    Nadabula – viď rozpis v prílohe č. 1  
Termín dodania:  mesiac september, október, november  2015 

 
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
     Hlavný predmet obstarávania:  90923000-3 deratizačné služby  
     
6. Možnosť predloženia variantných riešení 

Neumožňuje sa predkladať variantné riešenia. Ponuka musí byť predložená na požadovaný 
predmet zákazky a taktiež na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti služby. Každý uchádzač 
môže predložiť iba jednu ponuku. 
 

7. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy 
-  predpokladané zahájenie – najskôr  09,10/2015 
-  predpokladané ukončenie – najneskôr 10,11/2015 
 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 
      Na predmet zákazky sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať 

bezhotovostným platobným stykom v lehote splatnosti  faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia verejnému obstarávateľovi formou dvoch splátok podľa dohody s úspešným 
uchádzačom.  

 
9.  Podmienky účasti uchádzačov 

9.1 Osobné postavenie uchádzača   
Uchádzač musí splniť podmienku účasti týkajú sa osobného postavenia, a to, že je  oprávnený 
poskytovať požadované služby, čo preukáže platným dokladom o oprávnení poskytovať službu 
na požadovaný predmet zákazky – výpis zo živnostenského registra, resp. výpis z obchodného 
registra, resp. potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydané Úradom pre verejné 
obstarávanie.  

        
9.2 Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne 
použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.  
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 
ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ požaduje získať  skúseného obchodného partnera, ktorý je schopný 
zabezpečiť plnenie predmetu zákazky v plnom rozsahu. Cieľom je zadať realizáciu zákazky 
dodávateľovi, ktorý má skúsenosti  na realizáciu predmetnej zákazky. 
 
Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči verejnému obstarávateľovi ku dňu podania cenovej 
ponuky záväzky  po lehote splatnosti. 
 

 
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena bez DPH.  
 



11. Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum: 02.09.2015 Čas: 11.00 hod. 
Doručenie  poštou na  adresu :  Mestský  úrad,  Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava, alebo  osobne  

              na  tej  istej  adrese.  Ponuky  sa  predkladajú  v  slovenskom  jazyku, v  zalepenej obálke, na  ktorej 
              má byť uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača a označenie: 

„Neotvárať! -  „Deratizácia „ 
 
12. Predpokladaná hodnota zákazky 

 5 000,00 EUR bez  DPH  
 
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk 

 Dňa: 30.11.2015 
 
14. Ďalšie informácie obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu 
neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký predmet 
zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa, 
alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné. 
Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom 
všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na 
pôvodný predmet zákazky. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo 
verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  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 (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.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTO ROŽŇAVA 
IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 
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Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 
Príloha č. 1  k  výzve na predkladanie ponuky 

 

 

 

Verejné priestranstvá a nehnuteľnosti 

 

 

1. Lokality na deratizáciu :  Verejné priestranstvá a nehnuteľnosti vo vlastníctve a v správe mesta 

2. Verejné priestranstvá: Nadabula; Rožňava baňa; 

2.1 Objekty: Nadabula – zvonica; dom smútku; bývalé ŠSS; 

Rožňava baňa – telocvičňa SOU; nájomné byty, rodinné domy č. 55; 40 

areál budovy TS, futbalový štadión – prevádzkové budovy; zimný 
štadión; kúpalisko; 

3. Verejné priestranstvá : Severná časť mesta od ul. Štítnickej a Košickej na sever; sídlisko 
Podrákoš; P. J. Šafárika; Banícka; Kúpeľná; Hornocintorínska; Krátka; 
Strmá; Podrákošská; Cintorínska; 

3.1 Objekty: Čučmianska dlhá č. 15 – zdrav. zariadenie;  MŠ Krátka; Rómsky klub ul. 
Krátka č. 3 ; sociálne byty ul. Krátka 30  vilka Kúpele;  býv. MŠ 
Kozmonautov;  SŠ Komenského; výpr. budova SAD; 

rodinné domy –Sama Czabana č.18; Čučmianska č. 24; Krátka č. 1; 

Čučmianska dlhá č. 83; Hornocintorínska č. 32; Nájomné byty 

Čučmianska č. 22;  č. 44;  

4. Verejné priestranstvá:  sídlisko JUH, sídlisko pri Kasárňach; 

4.1 Objekty: MŠ Kyjevská;  ZŠ Zakarpatská ; spol. pavilón DOS Jovická; 

malometrážne byty Jovická č. 52-62; bytový dom  Šafárikova č. 101;  

ZŠ Pionierov; MŠ Pionierov; 

5. Verejné priestranstvá : Sídlisko Vargové pole, Pri potoku; 

5.1 Objekty: MŠ Štítnická; MŠ Vajanského; MŠ E. Rótha;  ZŠ Zlatá; Klub dôchodcov 

Štítnická; bývalá kotolňa Mierová; kino Panoráma;  

6. Verejné priestranstva : Južná časť mesta od ul. Štítnickej a Košickej na juh; sídlisko Stred; 

6.1 Objekty: Radnica Námestie baníkov; adm. budova MsÚ Šafárikova ul.; Strážna 

veža Námestie baníkov;  Sobášna sieň ; verejné záchody, CVČ; ZUŠ; 

dvor Radnice; zadný trakt Poľnobanky ul. ak. Hronca; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTO ROŽŇAVA 
IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 
Príloha č. 2  k výzve na predkladanie ponuky 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky:  Deratizácia verejných priestranstiev v  meste Rožňava  

Verejný obstarávateľ: :   Mesto Rožňava, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava 

Obchodné meno uchádzača: 

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

Sídlo alebo miesto podnikania: ................................................................................................................. 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

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

Zástupca uchádzača pre rokovanie veciach technických: ......................................................................... 

Bankové spojenie: .................................................  Číslo účtu: ................................................................ 

IČO: ........................................................                     IČ DPH: ...................................................................  

DIČ: ........................................................ 

Kontaktná osoba uchádzača: .................................................................................................................... 

Telefón: .........................................................................    Fax: ................................................................. 

E-mail: ........................................................................... 

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

 Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby - to znamená náklady na poskytnutie služby, 

dopravu a ostatné režijné náklady.  

V ………………………………., dňa: .........................  ..………………………………………...……………  

   štatutárny zástupca  
(meno, podpis, pečiatka 

Návrh uchádzača 
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

„Deratizácia verejných priestranstiev v  meste Rožňava“ 

 
Cena za vypracovanie PD v Eur bez DPH 

 

 
Výška  DPH  20% 

 

 
Cena za celý predmet obstarávania v Eur vrátane DPH  
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