
Mesto Rožňava 

 

 

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:  06/2015/Ka 

 

Názov zákazky :  Odvoz uhynutých zvierat 

  

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 zhromaždenia predmetu zákazky:  

    Areál Technických služieb mesta Rožňava 

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Verejný   obstarávateľ   má  záujem  o   poskytovanie   služieb   na  odvoz  zneškodnenie  živočíšnych  
vedľajších produktov kadáverov uhynutých  spoločenských  zvierat  z areálu TSM Rožňava Štítnická č. 21. 
Uhynuté zvieratá sa   zhromažďujú   v   areáli   TSM  v  1 100 l   kontajneri. Zabezpečenie  ich  odvozu  je  
potrebné  raz  mesačne oprávnenou organizáciou. (Predpokladané množstvo 120 ks za rok) 
 

    Slovník spoločného obstarávania: 

    85200000-1 Veterinárne služby 

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

    Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky podľa prílohy č. 1. 

6. Variantné riešenie:  

    Nepripúšťa sa. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

  7.1  Úspešný 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 – (veterinárna asanácia) 

      -  uchádzač je  povinný   preukázať  rozhodnutia, príslušné dokumenty a možnosť  disponovať  s  materiálnym     
      vybavením (fotodokumentácia, listiny spôsobilé preukázať vlastnícky alebo iný užívateľský vzťah) potrebným   

na realizáciu predmetu zákazky: 
a) rozhodnutie   príslušného   úradu   veterinárnej   správy   o   schválení  alebo  povolení prevádzkarne, prípadne    
    zariadenia,  ak uchádzač  zabezpečuje  prepravu  a zneškodnenie živočíšnych vedľajších produktov kadáverov     
    uhynutých  spoločenských  zvierat  sám, prípadne  zmluvu, ktorou  preukáže,  že  pri  plnení  zmluvy bude mať  
    zabezpečené služby prevozu a služby  zneškodnenia  živočíšnych  vedľajších  produktov kadáverov uhynutých  
    spoločenských zvierat v súlade s § 29 zákona o veterinárnej starostlivosti. 
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b) materiálne vybavenie: 
-  minimálne  jedno  (1)  prevádzkyschopné  vozidlo  upravené  na   prevoz  zvieraťa  a   prepravu  kadáveru; 
 
7.2  V prípade, ak uchádzač nepreukáže vyššie uvedenými rozhodnutiami, príslušnými dokumentmi a možnosťou   
       disponovať s  materiálnym vybavením, verejný obstarávateľ bude sa  mať za to, že  uchádzač  je neúspešný. 
 
7.3 Komunikácia  medzi  verejným  obstarávateľom  a  uchádzačom  bude  prebiehať  výhradne  prostredníctvom   
      elektronickej  pošty.  
      Ponuku  je   potrebné   zaslať   výlučne   na   e-mailovú   adresu   maria.kardosova@roznava.sk  
     do  18.02.2015   do   14.00 hod.. 
      Ponuky  zaslané  po  uvedenom  termíne  a na  inú  e-mailovú  adresu  nebudú  brané  do  úvahy  a  nebudú     
      vyhodnocované.  
 
7.4  Na predloženie ponuky je potrebné použiť tabuľky, ktoré tvoria prílohu č. 2  tejto výzvy.  
 
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

    Zmluva na poskytnutie služby sa uzatvára na dobu dva roky. 

9. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.    

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 výdavky spojené s likvidáciou uhynutých zvierat.. ....) .  

      Predpokladaná hodnota: 5 000,00 Eur bez DPH. 

 

12. Kritérium na hodnotenie ponúk: 

      - najnižšia cena vrátane DPH . 

13. Lehota viazanosti ponúk: 

      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 30.04.2015 

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 12.02.2015 
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Príloha č.1 

 

Návrh na plnenie kritérií 

 

Názov  zákazky:  Odvoz uhynutých zvierat 

 

 

Prehlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie cenovej  

ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s  predmetom zákazky. 

 

 

Obchodné meno uchádzača : ..................................................................................................................... 

 

 

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

 

 

IČO : ....................................... 

 

 

Tel. číslo: ............................................... 

 

 

e-mail: ................................................... 

 

 

 

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : ........................................................................ 

                                pečiatka,  meno a podpis uchádzača*)  

                   

 

*)
Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 

P.č. Názov služby Predpo -  
kladané 

množstvo 
 v ks/rok 

Jednotková 
cena 

 bez DPH 

Jednotková 
cena 

 s DPH 

Cena spolu 
s DPH 
v EUR 

1. Odvoz  tiel uhynutých zvierat a ďalšie 
naloženie s ním  
  / 1 x za  mesiac cca 10-12 ks 
kadáverov/ 

120    


