
Na základe požiadavky jedného záujemcu o súťaž: „Deratizácia verejných 

priestranstiev v MČ-Petržalka“ zverejňujeme vysvetlenie súťažných 

podkladov 

 

Otázka: 

V texte je vo výzve je písané aby dodávatel uviedol jednotkovú cenu a cenu spolu. Aká je ale celková 

cena ked neviem predpokladaný počet kusov. 

Odpoveď: 

Uchádzač uvedie ceny v súlade s pokynmi v súťažných podkladoch a v súlade s časťou „A.2 Kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“ a vpíše ich do formulára „Návrh na plnenie kritérií“ 

a v časti B.3 „OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIE PREDMETU ZÁKAZKY PREDMETU ZÁKAZKY“ 

v súlade so súťažnými podkladmi vpíše cenu do Článku III. Bod 1.  

 

Otázka: 

Chcem sa opýtať aké je predpokladané množstvo kusov za jednu deratizáciu (jar/jeseň) a za rok. 

Kolko bolo kusov v minulom roku? Aby som to mohol naceniť musím vedeieť o aké množstvo ide. Iná 

cena je pri zakázke kde je 50 kusov  iná cena kde je 10 000 kusov. 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nedokáže určiť presný počet deratizácií za jar/jeseň a za rok. V roku 2016 bolo 

zrealizovaných cca. 89 000 deratizácií avšak toto číslo sa môže meniť a verejný obstarávateľ nedokáže 

predpokladať či bude počet deratizácií rásť alebo klesať. 

 

Otázka: 

Referencie, treba doložiť faktúry alebo zmluvy za 50 000,- eur alebo stačí len zoznam zákazok aj so 

sumami? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a v zmysle § 34 zákona o 

verejnom obstarávaní ods. 1 písm. a) zákona o VO: zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 

tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania odberateľov; dokladom 

je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona v 

hodnote min. 50 000 eur bez DPH, prípadne zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo 

podobného predmetu obstarávania, poskytnutých v predchádzajúcich troch rokoch, s celkovým 

vyjadrením finančného objemu služieb v hodnote min 50 000 eur bez DPH, lehôt dodania 

a odberateľov. 



Otázka: 

Osvedčenie, certifikáty treba doložiť originál, príp. overené kopie alebo stačia kopie? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ akceptuje doklady v originály alebo overené kópie. 

 

Otázka: 

Je možnosť byť prítomný pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk? 

Odpoveď: 

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku a neboli vylúčení 

v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

podľa § 52 ods. 3 tj., na otváraní časti ponúk, označených ako „Kritériá“. 

 

Táto informácia bola zaslaná všetkým uchádzačom, ktorí požiadali o súťažné podklady na 

predmetnú zákazku. 


