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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mestská časť Bratislava - Petržalka
IČO:  00603201
Kutlíkova 17, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Tomáš Čajda
Telefón: +421 268286853
Email: tomas.cajda@petrzalka.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL)::  http://www.petrzalka.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL)::  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6556

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia:  Nie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  http://www.petrzalka.sk/verejne-obstaravanie/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Nie
Chcete vyplniť aj adresu:  Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte):  Samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Deratizácia verejných priestranstiev v MČ Bratislava-Petržalka

II.1.2)    Hlavný kód CPV
90923000-3

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis:
Deratizácia verejných priestranstiev situovaných v katastri Petržalka, ktoré boli zverené hlavným mestom Slovenskej
republiky Bratislavou do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
135 000,00 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS:
SK
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava, Petržalka

II.2.4)    Opis obstarávania
Deratizácia verejných priestranstiev situovaných v katastri Petržalka, ktoré boli zverené hlavným mestom Slovenskej
republiky Bratislavou do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Súčasťou predmetu obstarávania je aj priebežné
odstraňovanie kadáverov hlodavcov uhynutých v dôsledku deratizácie a bezplatne zabezpečenie monitoringu a
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poradenskej služby pre objednávateľa. Deratizačné služby budú vykonávané v rozsahu a termínoch podľa pokynu
oprávneného zamestnanca objednávateľa od podpísania rámcovej dohody. Použitý deratizačný prípravok nástraha musí
byť ekologická, vodeodolná, na otvorenom priestore selektívne atraktívna pre hlodavce, aplikovateľná do nôr,
priemyselne vyrábaná s predĺženou dobou účinnosti. Mimoriadne deratizačné zásahy poskytovateľ je povinný zabezpečiť
do 24 hodín od pokynu oprávneného zamestnanca objednávateľa.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
135 000,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:  36
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten,
kto spĺňa podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods.1 Zákona o verejnom obstarávaní. 
- Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods.2 pís. a) až f) Zákona o verejnom 
obstarávaní. 
- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát 
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods.2 pís. a) až f) 
Zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 
predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
- Uchádzač zapísaný do zoznamu Hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže 
postupovať podľa § 152 ods.1 Zákona o verejnom obstarávaní. Zapísanie v zozname podnikateľov oprávňuje 
podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie ku dňu predloženia ponuky. 
Splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona sa vyhodnocuje spôsobom podľa § 152 ods.4 Zákona o verejnom 
obstarávaní. 
- Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne. 
- Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov. 
- Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti aj v súlade s § 39 tak, že použije jednotný európsky 
dokument.(JED). Bude dostupný na webovej adrese http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/ 
jednotnyeuropsky- dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. Hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel 
časti IV bez toho, aby vyplnil iné oddiely časti IV. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný 
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 32 Zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Zoznam a krátky opis
podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač v ponuke predloží 
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie: 
- Doklady zmysle ustanovenia § 33 ods.1 písm. a): 
a) t. j. vyjadrenie banky alebo vyjadrenia bánk (bánk vtedy, ak záujemca má otvorených viac podnikateľských účtov vo 
viacerých bankách), alebo pobočky zahraničnej banky, že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo 
zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a na jeho bežný účet nie je vydaný 
exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia 
príslušnej banky/bánk výpisom z účtu v príslušnej banke/bankách. Vyjadrenie nesmie byť staršie ako tri mesiace k 
poslednému dňu na predkladanie ponuky. 
b) predloženie čestného vyhlásenia uchádzača, že v iných bankách nemá účty. 
Odôvodnenie podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: touto podmienkou si verejný 
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obstarávateľ overuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača, jeho platobnú schopnosť a plnenie si finančných 
záväzkov voči banke. Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky 
stabilným partnerom, s cieľom vyhnutia sa riziku pri plnení si budúceho zmluvného záväzku. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie 
jednotlivých dokladov. 
2/4 
- Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného 
postavenia v súlade s § 37. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú 
má zabezpečiť. 
- Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, ponuka musí obsahovať samostatný JED za túto osobu. 
- Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej 
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi 
preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva 
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo 
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické 
postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného 
vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať 
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody 
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. 
- Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického 
postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie 
preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Zoznam a krátky opis
podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Uchádzač preukáže v 
ponuke technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 zákona o verejnom obstarávaní ods. 1 písm. a) zákona o VO: 
zoznamom 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. 
2.§ 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na 
plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za poskytnutie. 
3. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej 
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie 
technickej a odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, 
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť, že táto osoba 
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie 
technickej a odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú 
u tejto osoby existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky ,na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. V prípade požiadavky o vzdelaní a 
odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov 
zodpovedných za poskytnutie služby, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne 
vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 
4. Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov podľa § 37 ZVO, môže skupina dodávateľov využiť technické a 
odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
Splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje skupina spoločne. Splnenie 
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje za každého člena skupiny osobitne len vo vzťahu k tej 
časti zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky§ 114 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní: 
Požiadavkami sa zabezpečuje overenie technickej a odbornej spôsobilosti každého uchádzača, ktoré majú garantovať 
kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo obdobného 
charakteru ako predmet zákazky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť:  
1. predloží overené fotokópie: 
-certifikát ISO 9001 systém manažérstva kvality  
-certifikát ISO 14001 - systém environmentálneho manažérstva 
-certifikát OHSAS 18001 - systém manažérstva pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci 
-Rozhodnutia o uvedení prípravku na trh Centrom pre chemické látky a prípravky (ďalej len CCHLP) 
-potvrdenie o schválení používania deratizačného prípravku v komunálnej sfére 
-osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon deratizácie  
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-zmluva s oprávneným subjektom, ktorý bude pre uchádzača zabezpečovať likvidáciu odpadu vznikajúceho z činnosti
obsiahnutej v predmete zmluvy 
 
2. 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

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Áno
Počet uchádzačov:  Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  03.03.2017 12:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.05.2017

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  06.03.2017 10:00
Miesto:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie:  Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:  Nie
Použijú sa elektronické platby:  Nie

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.02.2017
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