
Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves 
Novoveská 17 l A, 843 l O Bratislava 49 

Vybavuje: Ing. Tatiana Rattayová 
V Bratislave 9.12.2014 

Vec: Žiadost' o cenovú ponuku na vykonanie deratizácie na roky 2015-2018 -prieskum trhu 

Zadávanie zákazky §9 ods. 9 zákona 25/2006Z.z. v znení neskorších predpisov s finančným limitom pod 
20 000,-€ 

V záujme získania prehľadu o cenách tovarov a služieb Vás Mestská časť Devínska Nová Ves 
vyzýva na predloženie ponuky, súvisiacej so zabezpečením: 
l. Plošnej jarnej deratizácie v mestskej časti Devínska Nová Ves v rozsahu: verejné priestranstvá (nory, 

krík o vá výsadba) a nelegálne skládky. Predpokladaný počet potrebných návnad je l 000 ks s hmotnosťou 
l OO g, resp. l 000 kusových návnad. 

Tennín: 10. 4.- 17. 4. 
2. Plošnej jesennej deratizácie v mestskej časti Devínska Nová Ves v rozsahu ako na jar+ individuálna 

bytová výstavba (l ks návnady s hmotnosťou l OO g/rodinný dom resp. l ks kusovej návnady/rodinný 
dom, počet rodinných domov je cca l 250). Počet návnad na jeseň 2 250 ks. 

Tennín: 16. l O. - 22. l O. 
3. Deratizácie dvoch budov na ul. Novoveská 17 a 17/A (sídlo starostu a sídlo miestneho úradu) na jar aj 
na jeseň 
Deratizácia školských zariadení v Devínskej Novej Vsi (4 budovy ZŠ a 4 budovy MŠ), VÚZ Š. 
Králika, kino Devín - Opletalova 4, Klub dôchodcov Istrijská 109, Mýtnica - Istrijská 49, Dovina 
pasáž, podnik VPS 

Vo Vašej cenovej ponuke uveďte: 
• Druh návnady, ktorý by ste použili pre jarnú deratizáciu 
• Druh návnady, ktorý by ste použili pre jesennú deratizáciu 
• Cenu za l ks l OO g návnady, prípadne cenu za l ks návnady, ktorá je predávaná na kusy (v tom prípade 

prosím uviesť aj jej hmotnosť). Cenu žiadame uviesť v členení bez DPH, DPH a cenu s DPH 
• Ak použijete viac druhov návnady, cenu uvádzajte pre každý druh samostatne podľa špecifikácie 
• Sumu za deratizáciu podľa bodu l, podľa bodu 2 a podľa bodu 3 
• Celkovú sumu za deratizáciu v roku 2015. 
Rovnakým spôsobom predložte aj cenové ponuky na roky 2016, 2017 a 2018. 

Zhotoviteľ bude povinný odovzdať miestnemu úradu do 14 dní od ukončenia deratizácie "Výkaz o 
vykonanej deratizácii", ktorý bude obsahovať: 

• Dátum akcie, spôsob deratizácie, názov a množstvo použitého prípravku podľa lokalít 
• Zoznam obyvateľov rodinných domov s podpismi potvrdzujúcimi prevzatie návnady. 
• Dátum vykonania kontroly účinnosti deratizácie a výsledky prieskumu (v ktorých lokalitách bola 

návnada zožraná a bola doplnená a koľko krát) 
• Mená pracovuíkov, ktorí vykonali kontrolu po akcii. 

Telefón 
02/60201437 

Fax 
02/60201400 

E-mail 
tatiana.rattayova@mudnv.sk 

Bankové spojenie 
1624-042/0200 
Internet 
www .devinskanovaves.sk 

IČO 
00603392 



Bez odovzdania "Výkazu o vykonanej deratizácii" nebude faktúra uhradená. 

Ponuku spracovanú vyššie uvedeným spôsobom žiadame doručiť mailom na adresu: 
tatiana.rattavova@mudnv.sk najneskôr do 17.12.2014 do 12.00 bod. 

Lehotu viazanosti ponúk stanovujeme do 15.1.2015. V tomto termíne bude uzatvorená zmluva. 
Zmluva s úspešným uchádzačom bude zverejnená na webovom sídle obstarávateľa v zmysle zákona 
546/2011 Z.z., uchádzač, ktorý predloží ponuku zároveň dáva súhlas so zverejnením zmluvy. 

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jednu z predložených ponúk v prípade, ak sa stanú 
neprijateľnými z dôvodu prekročenia predpokladaného fmančného limitu MČ DNV.na rok 2015. 

S pozdravom 


