Mesto Michalovce
Mestský úrad
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

VÝZVA
zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb
Predmet zákazky: Deratizácia verejných priestranstiev na území mesta Michalovce
_________________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
00325490
IČO:
Adresa organizácie:
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Internetová adresa
organizácie:
www.michalovce.sk;
Kontaktná osoba:
Ing. Pavol Fecák
E‐mail:
pavol.fecak@msumi.sk
Telefón:
+421 56 68 64 171
Fax:
+421 56 64 43 520
Typ zmluvy: Zmluva podľa Obchodného zákonníka resp. iných právnych predpisov
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Mesto Michalovce, Mestský úrad
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Vykonanie deratizácie na území mesta Michalovce
v období apríl až december 2015. Plocha, ktorú je potrebné ošetriť je cca 900 000 m2 ‐ verejné
priestranstvá vrátane kanalizačných vpustí, parkov a sídliskových plôch v nasledovných častiach
mesta Michalovce – katastrálne územie Michalovce, Stráňany, Močarany, Topoľany a Vrbovec.
Dodávateľ služby zabezpečí likvidáciu odpadu (obalov z použitých prípravkov, zostatkových nástrah)
podľa odporúčania výrobcu a v zmysle platných právnych predpisov zabezpečí zber a likvidáciu
uhynutých hlodavcov predpísaným spôsobom. Dodávateľ zabezpečí zasypanie neaktívnych nor po
potkanoch zeminou.
Variantné riešenie: nepripúšťa sa
Termín dodania predmetu zákazky: apríl 2015 až december 2015
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) Do 6.2.2015
b) E‐mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej
osoby na adrese verejného obstarávateľa
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.
d) Obsah ponuky: cenová ponuka (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto
skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní); doklad o oprávnení poskytovať službu podľa §26
ods. 1 písmeno f zákona 25/2006 Z.z., záručná doba a početnosť vykonaných deratizačných
zásahov v hore uvedenom období.
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.

V Michalovciach, dňa 26.1.2015
Viliam Z a h o r č á k v. r.
primátor mesta

