
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno
Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Komárno
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Andrea Kabátová

Telefón: 035/2851 223
E-mail: tender@komarno.sk

Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania:

Ing. Igor Jarábek
Telefón: 035/2851 321
E-mail: andrea.kabatova@komarno.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

Názov zákazky: Umiestnenie odchytených túlavých zvierat na území mesta KN
Druh zákazky: § 117 - zákazka s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 o

verejnom obstarávaní

S víťazným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o prevzatí a umiestnení odchytených
túlavých zvierat na území mesta Komárno do karanténnej stanice alebo útulku.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je umiestnenie odchytených opustených a túlavých psov na verejných
priestranstvách Mesta Komárno a mestských častí a ich umiestnenie do karanténnej stanice
resp. útulku

Odchyt túlavých psov potvrdí preberajúcemu poverený pracovník Mestského úradu
v Komárne, prípadne iný pracovník určený Mestom Komárno.

Mesto Komárno (ďalej len „Odovzdávajúci“)  sa zaväzuje zabezpečiť odchyt túlavých zvierat
na území mesta Komárno a následne ich odovzdať a umiestniť do karanténnej stanice alebo
útulku.

Víťazný uchádzač (ďalej len „Preberajúci“) sa zaväzuje prevádzkovať útulok a karanténnu
stanicu na pozemku, ktorý má vo vlastníctve, prevziať a umiestniť odchytené zvieratá
odovzdávajúcim.

Odovzdávajúci sa zaväzuje vykonať odchyt túlavých zvierat na území mesta Komárno počas
24 hodín denne (vrátane víkendov a sviatkov) a po vykonaní odchytu ich v čo najkratšom čase
odovzdať do karanténnej stanice alebo útulku.

Odovzdávajúci sa zaväzuje, že za prevzatie a umiestnenie zvierat a s tým súvisiace služby
zaplatí preberajúcemu riadne a včas.



Preberajúci je povinný najmä:

 viesť riadnu evidenciu prijatých zvierat,

 zabezpečiť veterinárnu starostlivosť pre prijaté zvieratá,

 zabezpečiť všeobecnú starostlivosť o zvieratá (ako napr. kŕmenie, hygienické
podmienky, údržba areálu útulku a karanténnej stanice,

 zabezpečenie zásobovania útulku a karanténnej stanice vodou a energiami
v potrebnom rozsahu a množstve,

 riadne užívanie a bežná údržba technického vybavenia útulku a karanténnej
stanice,

 iné činnosti, ktoré sú nevyhnutné na riadnu prevádzku útulku a karanténnej
stanice v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. Zmluvná cena za poskytnutú službu :

 Zmluvná cena za poskytnutú službu je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej
obsiahnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s riadnym plnením predmetu zákazky.

 Zmluvná cena za poskytnutú službu sa určuje ako pevná cena vo výške 800,00 € s DPH za
jeden kalendárny mesiac.

5. Variantné riešenie:

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude súčasťou variantné
riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby
nebolo predložené.

6. Možnosť predloženia ponuky:

 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky,
ktoré sú záväzné.

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe Zmluvy zo strany
verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa.

 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

8. Podmienky účasti uchádzačov:

 Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť:

 kópiu dokladu o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (postačujúca je
neoverená kópia alebo kópia vytlačená z príslušného registra) alebo doklad o zriadení
resp. prevádzkovaní útulku pre psov resp. zvieratá, resp. zmluvu o umiestňovaní psov
resp. zvierat (napr. stanovy občianskeho združenia vydané Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky),

 preberajúci musí predložiť doklad o vzdelaní veterinárnej medicíny minimálne jedného
zamestnanca alebo člena občianskeho združenia,

 preberajúci musí preukázať aspoň päť osôb zodpovedných a určených na plnenie
predmetu zákazky (stručný životopis osôb),



 preberajúci musí zabezpečiť propagovanie psov a mačiek, hľadajúcich nový domov na
internetovej stránke alebo v tlačených médiách za účelom zviditeľniť ich a umiestniť ich do
nových domovov,

 preberajúci musí predložiť list vlastníctva parcely, na ktorej sa útulok a karanténna stanica
nachádza.

9. Náklady na ponuku:

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

10. Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať:

 základné údaje o uchádzačovi, t.j., obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu,
kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu!!! (príloha č. 1),

 doklad o oprávnení vykonávať predmetnú činnosť zákazky,

 ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme,
písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.

11. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou do
podateľne na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno.

 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu

 Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje:

 adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve,

 adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla
alebo miesta podnikania uchádzača),

 obal musí byť označený : „Umiestnenie odchytených zvierat“ – NEOTVÁRAŤ“

12. Termín doručenia cenovej ponuky:

 Do 25. novembra 2019 do 09.00 hod.
 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku.

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju vráti
uchádzačovi neotvorenú.

13. Kritériá a hodnotenie ponúk:

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude splnenie všetkých podmienok účasti v predmetnom
verejnom obstarávaní.

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejného obstarávania bude zaslané každému
uchádzačovi.

15. Použitie elektronickej aukcie:

 Nie



16. Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky účasti.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie
zrušiť v prípade ak:

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve,

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,

- nebude predložená ani jedna cenová ponuka.

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania,
verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača
v poradí.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre vereného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

PhDr. Ingrid Szabó
vedúca odboru



Príloha č. 1

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno alebo názov uchádzača:        ............................................................

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................................................

IČO: ............................................................

Právna forma:                                                    ............................................................

Zápis uchádzača v Obchodnom registri: ............................................................

Kontaktné údaje uchádzača: ............................................................

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: ............................................................

Telefón: ............................................................

Fax: ............................................................

E-mail:                                                               .......................................... ..................

V .......................................  dňa ..........................................

Pečiatka, podpis ......................................................


