
 

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP 
Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 

 

 
 

 
 

Prieskum trhu za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky 
 

„Zabezpečenie deratizácie na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

pre rok 2019“ 

 
 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov: Mestská časť Košice-Sídlisko KVP 

     Sídlo: Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 
 IČO: 00691089 

Štatutárny orgán: Mgr. Ladislav Lörinc, starosta 
Kontaktná osoba:  Ing. Juraj Hankovský 
Telefónne číslo: 055/789 06 26 
e-mail: juraj.hankovský@mckvp.sk 

 
2) Predmet zákazky: 

„Zabezpečenie deratizácie na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP pre rok 
2019“ 

Druh zákazky: služba 

 

3) Opis predmetu zákazky: 
    Predmetom zákazky je zabezpečenie deratizácie verejných priestranstiev na území mestskej   
    časti Košice - Sídlisko KVP a budov v správe mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
    v rozsahu období kalendárneho roka 2019. Vykonávanie deratizácie musí byť v súlade  
    s STN 466019. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu tohto dokumentu. 

 
    Spoločný slovník obstarávania (CPV):  90923000-3 Deratizačné služby 

 
    Rozdelenie predmetu zákazky: áno 
    Zákazka je rozdelená na dve časti: 

 
Časť A: Deratizácia verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice – 
Sídlisko KVP:  
- predpokladaný rozsah deratizovaného územia 22 000 m2 v rámci jedného 

deratizačného zásahu 

Časť B: Deratizácia budov v správe mestskej časti:  
- budova miestneho úradu, Trieda KVP 1, Košice,   
- budova Obchodného centra IV, Cottbuská 36, 040 23 Košice 
- budova bývalej MŠ, Bauerova 1 Košice 

 
Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku v rámci jednej alebo oboch častí zákazky. Pri 
hodnotení cenových ponúk budú obe časti zákazky posudzované osobitne. 



 
 
 
4) Miesto dodania: 

územie mestskej časti Košice-Sídlisko KVP (verejné priestranstvá) 
budova miestneho úradu, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 
budova Obchodného centra IV, Cottbuská 36, 040 23 Košice 
budova bývalej MŠ, Bauerova 1, 040 23 Košice 
 

5) Trvanie zmluvy do: 
       31.12.2019 
 
6) Lehota dodania predmetu zákazky: 
 Lehota dodania na celý predmet zákazky do 31.12.2019 
 
7) Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
Úhrada za vykonané služby bude realizovaná na základe faktúr vystavených dodávateľom 
v súlade s ustanoveniami zmluvy a požiadavkami objednávateľa. Podkladom pre úhradu 
faktúry je potvrdenie v zmysle vykonaných deratizačných prác, použitých prípravkoch –
Protokol o vykonaní prác a použitých prípravkoch potvrdený objednávateľom, resp. ním 
poverenou osobou. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry 
objednávateľovi.  

 
8) Obsah ponuky 
 Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné doklady: 

a)  Neoverenú kópiu oprávnenia poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky a na 
ktoré sa predkladá cenová ponuka, prípadne internetový odkaz na uvedené doklady   

b)  Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní 

c) Deratizačný projekt( popis akým spôsobom, na ktorom mieste a v akom časovom 
pláne chce riešiť deratizáciu na území mestskej časti) 

d)  Vyplnenú Prílohu č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
 
9) Lehota na doručenie cenovej ponuky :  18.3.2019 do 12.00 hod. 

 

Cenovú ponuku v listinnej forme v zapečatenej obálke označenej názvom predmetu 
zákazky  „Zabezpečenie deratizácie na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP pre 
rok 2019“ doručte na adresu: Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 
040 23 Košice alebo priamo do podateľne miestneho úradu. 

 

 
Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu a musí byť podpísaná štatutárom uchádzača.  

 
10) Spôsob určenia ceny 

- Uchádzačom navrhovaná cena za celý predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude 
vyjadrená v eurách zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

- Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 

- Cenová ponuka bude predložená v štruktúre podľa Prílohy č. 1 k tejto Výzve 



 
 
 

- Do jednotkovej ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou danej 
zákazky, t. j. zakúpenie deratizačného prípravku, ktorý je v súlade s platnou 
legislatívou SR, samotné umiestňovanie nástrah, vykonanie kontroly umiestnených 
nástrah a monitoring najneskôr do 2 týždňov po každom zásahu, likvidáciu uhynutých 
hlodavcov, dopravné náklady. 

- Pre presnejšiu cenovú kalkuláciu je vhodné, aby uchádzači o zákazku vykonali 
obhliadku miest, kde sa bude predmet zákazky realizovať; v prípade otázok 
súvisiacich s obhliadkou je potrebné obrátiť sa na kontaktnú osobu. 

- Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú jednotkovú cenu v EUR bez DPH 
a navrhovanú jednotkovú cenu v EUR s DPH. 

- Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú jednotkovú cenu v EUR bez 
DPH. Skutočnosť, že nie je platcom DPH, uvedie v ponuke. 

 
11) Doplňujúce informácie 

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku na uvedený predmet zákazky. Výsledkom 
verejného obstarávania bude vystavenie objednávky úspešnému uchádzačovi pre každý 
jednotlivý deratizačný zásah počas kalendárneho roka 2019. Úhrada za vykonané práce 
bude realizovaná základe faktúry vystavenej dodávateľom služby v súlade s 
požiadavkami objednávateľa. Predmetom fakturácie budú skutočne vykonané práce, 
pričom súpis vykonaných prác potvrdený oboma zmluvnými stranami bude prílohou 
faktúry. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk 
rovnakým spôsobom, akým predložia cenovú ponuku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo verejné obstarávanie zrušiť ak: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným 

verejným obstarávateľom, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie 

 
 
Za predloženie požadovaných informácií vopred ďakujeme. 
 
 
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca :                                                                                         
 
 
                      Ing. Miroslav Michalus 
                                                                                                                   prednosta 
 
 
 
V Košiciach, 8.3.2019  
 
 
 
 
Prílohy: 
1. Príloha č. 1 k Výzve – Návrh na plnenie kritéria 
2. Príloha č. 2 k Výzve – Podrobný opis predmetu zákazky 
 
 



 
 
 
Príloha č. 1 k výzve – Návrh na plnenie kritéria 
 
 
 

 
 

Názov položky 
 
 

 
Navrhovaný spôsob 
deratizácie vrátane 
množstva a druhu 
použitých nástrah 

 
 

Jednotková 
cena bez DPH 

 
 

Jednotková 
cena s DPH 

 
Časť A zákazky: 
Deratizácia 1 m2 plochy 
verejného priestranstva  
 
 

 
 

 

  

 
Časť B zákazky: 
Deratizácia všetkých troch 
budov uvedených v bode 5)  

 

 
 

 

  

 



 
 

Príloha č. 2 k Výzve – Podrobný opis predmetu zákazky 
 
Predmetom zákazky je zabezpečenie deratizácie verejných priestranstiev na území mestskej 
časti Košice - Sídlisko KVP ako aj v budovách zverených do správy mestskej časti Košice -
Sídlisko KVP. Deratizácia bude vykonávaná v pravidelných intervaloch počas obdobia 
kalendárneho roka 2019. V rámci verejných priestranstiev plocha zahŕňa približne 22 000 m2 
a v prípade budov sa deratizácia bude týkať troch budov v správe obstarávateľa. Zhotoviteľ 
bude plnenie predmetu zákazky realizovať na základe jednotlivých objednávok vystavených 
obstarávateľom. Zhotoviteľ bude plnenie predmetu zákazky realizovať na vlastné 
nebezpečenstvo v súlade s požiadavkami objednávateľa, zákonmi, predpismi a normami, 
ktoré sú platné na území SR. V navrhovanej cene zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady 
spojené s výkonom, materiál, práca, likvidácia uhynutých hlodavcov a nespotrebovaných 
nástrah, doprava. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného zhotoviteľa, aby po zásahu 
(deratizácii) vykonal najneskôr do 2 týždňov kontrolu verejných priestranstiev a priestorov 
budov a podľa situácie zabezpečil prípadné odstránenie uhynutých hlodavcov. Náklady 
spojené s odstránením a likvidáciou musia byť zahrnuté v cene deratizácie. Verejný 
obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. Platby budú realizované na základe 
faktúr vystavených podľa skutočne poskytnutých služieb. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
deratizáciu bude prevádzať len osobou s odbornou spôsobilosťou na výkon ochrannej 
deratizácie a na prácu s jedmi v zmysle zákona č.355/2007 Z. z. o podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonávanie deratizácie musí byť v súlade 
s STN 466019. O deratizácii vydá dodávateľ potvrdenie v zmysle vykonaných deratizačných 
prác, použitých prípravkoch, čas, dátum a podpis oprávnenej (kontaktnej) osoby 
objednávateľa – Protokol o vykonaní prác a použitých prípravkov. Zhotoviteľ pri realizácii 
predmetu zákazky zodpovedá za bezpečnosť práce vlastných zamestnancov.  


