
Na základe požiadavky jedného z uchádzačov zverejňujeme vysvetlenie súťažných 
podkladov na predmet zákazky:  

„Deratizácia verejných priestranstiev v MČ-Petržalka“  
(odpovede vyznačené červenou) 

 
Otázka: 
Ak ponuku predkladá uchádzač, ktorého tvorí skupina 2 poskytovateľov, predkladá: 
a) návrh na plnenie kritérií - do kolónky obchodné meno uchádzača sa uvádza obchodné meno a sídlo 
jedného z poskytovaťelov, ktorý bol splnomocnený a oprávnený konať za skupinu poskytovaťelov? 
Alebo obchodné meno a sídla obidvoch poskytovateľov? 

- Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby postupovali v zmysle súťažných podkladov 
a formulára „Návrh na plnenie kritérií“, kde je uvedené „Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby 
oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny poskytovateľov podpis každého člena skupiny 
poskytovateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny poskytovateľov).“ 

 
Ak v dokumente "vyhlásenie uchádzača" skupina poskytovateľov udelila splnomocnenie jednému z členov 
skupiny poskytovateľov na základe ktorého je člen skupiny poskytovateľov oprávnený komunikovať, 
prijímať pokyny a konať za skupinu poskytovateľov tak tento poskytovaťel je braný ako uchádzač? 

- Áno. 
 
b) vyhlásenie uchádzača - podpisujú obidvaja členovia skupiny (obidvaja poskytovatelia)? 
V tomto dokumente udeľuje skupina poskytovateľov plnomocenstvo jednému členovi skupiny 
(poskytovateľovi), na základe ktorého je člen skupiny poskytovateľov oprávnený komunikovať, prijímať 
pokyny a konať za skupinu poskytovateľov. 
Tento splnomocnený poskytovateľ vystupuje za skupinu so svojím obchodným menom a sídlom a je braný 
ako uchádzač. 
Ponuku môže predsa predložiť len jeden uchádzač, ktorý sa môže skladať z viacerých poskytovateľov. 

- Vyhlásenie uchádzača – je potrebné postupovať v zmysle súťažných podkladov, formulár 
„Vyhlásenie uchádzača“, kde je uvedené v bode 5. a 6. ako vyplniť formulár v prípade „Skupiny 
poskytovateľov“, ďalej v „Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za 
uchádzača(v prípade skupiny poskytovateľov podpis každého člena skupiny poskytovateľov alebo 
osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny poskytovateľov)“ 

 
Otázka: 
Podľa pokynov sa všetky výpočty zaokrúhľujú na jedno desatinné miesto. 
Ponuka (návrh na plnenie kritérií) má byť predložená a zaokrúhlená na jedno desatinné miesto? 

- Ceny uvádzajte zaokrúhlené na dve desatinné miesta 
 

Môže byť cena predložená napríklad 1,2 eur alebo 1,25 eur? 
- Ceny uvádzajte zaokrúhlené na dve desatinné miesta 

 
Ktorá z týchto možností je správna? Čo v prípade a je predložená cena zaokrúhlená na 2 desatinné miesta? 

- Ceny uvádzajte zaokrúhlené na dve desatinné miesta 
 
Otázka: 
Podmienky účasti: 
Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť. 
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 
-zmluva s oprávneným subjektom, ktorý bude pre uchádzača zabezpečovať likvidáciu odpadu vznikajúceho 
z činnosti obsiahnutej v predmete zmluvy 
Ak ponuku predkladá uchádzač, ktorého tvorí skupina 2 poskytovateľov, predkladajú overené fotokópie 
obidvaja poskytovateľia, ktorý tvoria skupinu? 
Alebo len poskytovateľ, ktorému bolo udelené plnomocenstvo? 

- Postupujte podľa § 37 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

 
Otázka: 
Podľa platnej slovenskej legislatívy a nariadení Európskeho parlamentu musí poskytovateľ služieb 
deratizácie po jej vykonaní zabezpečiť zber uhynutých hlodavcov a ich prepravu na miesto, kde budú 
uskladnené do doby, kým ich od nich prevezme prevádzkovateľ, ktorý má schválenú činnosť na ich 
spracovanie. Pri výkone deratizačnej činnosti musí teda existovať firma, ktorá vykonáva zber a prepravu 
uhynutých zvierat (VŽP materiál kategórie 1 – uhynuté hlodavce z deratizačnej činnosti) a následne ich 
skladuje.  
Podľa zákona č. 39/2007 Z.z. a nariadenia ES 1069/2009 je podmienkou súhlasu na takéto nakladanie a 
sklad VŽP kategórie 1, okrem iného, hlavne splnenie ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z.:  súhlas od RÚVZ, 
schválenie od príslušných RVPS, doklad o pridelení úradného čísla COLC/CAD na schválenie prevádzkarní od 
ŠVPS SR, rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia na nakladanie s nebezpečným odpadom v 
danom obvode sídla spoločnosti a súhlas, presahujúci územný obvod sídla spoločnosti. Taktiež, sklady VŽP 
musia byť na tento účel schválené stavebným úradom, keďže zákon č. 355/2007 ukladá predložiť doklad 
príslušného stavebného úradu o povolení a užívaní stavby na posudzovaný účel. 
Keďže poskytovanie služieb deratizácie vo svojej komplexnosti vyžaduje, kvôli zabezpečeniu bezpečnosti a 
ochrany zdravia, dodržanie legislatívnych nariadení, žiadame o vysvetlenie, akým mechanizmom – teda 
ktorými dokladmi, požadovanými na predloženie v ponuke, preukáže poskytovateľ služieb dodržanie 
všetkých vyššie uvedených legislatívnych podmienok a nariadení? 
 

Záujemca preukazuje svoju odbornú spôsobilosť dokladmi požadovanými verejným obstarávateľom 
vo Výzve a v súťažných podkladoch na predkladanie ponúk, t.j. najmä: 

- Zapísaním do zoznamu Hospodárskych subjektov vedeného ÚVO, technickou a odbornou 
spôsobilosťou (III.1.3.) predložením overených fotokópii a ďalších požadovaných náležitostí. 

- Takto preukázanú spôsobilosť verejný obstarávateľ považuje za dostačujúcu. Je iste ešte veľa 
právnych predpisov, nariadení a povinností, ktoré musí poskytovateľ služby spĺňať, ale verejný 
obstarávateľ rozhodol požadovať v súťaži len tie ktoré uviedol vo výzve a v súťažných podkladoch.  
Záujemcom uvedenú povinnosť považuje verejný obstarávateľ vzhľadom na platnú legislatívu za 
automatickú a ďalšími požiadavkami nechcel spôsobovať zbytočnú byrokraciu a diskrimináciu. 

 
Vysvetlenie ako aj súťažné podklady v editovateľnej podobe sú zverejnené v profile verejného 
obstarávateľa na stránke ÚVO ako aj na webovom sídle verejného obstarávateľa. 
 
Táto informácia bola zaslaná všetkým uchádzačom, ktorí požiadali o súťažné podklady na predmetnú 
zákazku. 


