VÝZVA
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZVO“) a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na poskytnutie služby
s názvom „Zabezpečovanie služieb v oblasti starostlivosti o odchytených psov na území mesta
Šaľa“.
__________________________________________________________________________________
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185
Telefón:
031/7705981-4
Fax:
031/7706021
Kontaktná osoba:
Mgr. Margita Simighová, referát právny a verejného obstarávania
E-mail:
simighova@sala.sk

2.

Miesto dodania predmetu zákazky: územie mesta Šaľa.

3.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4.

Variantné riešenie:
Nie.

5.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
48 mesiacov od účinnosti zmluvy.

6.

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečovanie služieb v oblasti starostlivosti o odchytených psov na
území mesta Šaľa a plnenie povinností mesta vyplývajúce § 22 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších noviel (ďalej len „zákon o veterinárnej
starostlivosti“), týkajúce sa starostlivosti o túlavé zvieratá bližšie špecifikované v zmluvných
podmienkach Čl. III. Spôsob plnenia zmluvy a všeobecné podmienky zmluvy.
Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie služieb nasledovne:
1. zabezpečiť starostlivosť o odchytených psov na území mesta Šaľa v riadnej kvalite a v rozsahu
uvedenom v tejto výzve v súlade s Vyhláškou MP SR č. 123/2008 Z.z. o podrobnostiach o
ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
(ďalej len „Vyhláška o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat“).
2. V záujme zabezpečenia uvedených povinností mesta vykonávať služby nasledovne:
2.1. odchyt túlavých zvierat v zmysle § 22 ods. 8 zákona o veterinárnej starostlivosti
zabezpečuje na území mesta mestská polícia, ktorá odchytené psy umiestňuje do
mestských kotercov,
2.2. po nahlásení o odchyte psov mestskou políciou zabezpečiť ich prevoz z mestských
kotercov do svojho zariadenia,
2.3. zabezpečiť vedenie úplnej a pravdivej evidencie psov podľa miesta a dátumu odchytu,
resp. nálezu, pohlavia, plemena, veku (ak je možné zistiť, prípadne odhadnúť), čísla čipu
a vykonaných ošetrení a túto poskytne objednávateľovi v elektronickej podobe jeden krát
mesačne, vždy k 10. dňu nasledujúceho mesiaca,

2.4. zabezpečiť veterinárne ošetrenie odchytených zvierat v zmysle príslušných predpisov, a to
najmä: očkovanie, odčervenie, odblšenie, vakcináciu proti besnote a infekčným chorobám
a preočkovanie do 3-5 týždňov, čipovanie, kastráciu vrátane transportu k veterinárovi,
2.5. zabezpečiť ošetrenie v prípade zranenia odchytených psov,
2.6. zabezpečiť kŕmenie odchytených psov,
2.7. zabezpečiť základnú aj nasledujúcu hygienu odchytených psov, ako aj dennú starostlivosť
o ne vrátane ich socializácie,
2.8. zabezpečiť adopciu odchytených psov, v prípade že to nie je možné, zabezpečiť
umiestnenie v útulku.
Požiadavka verejného obstarávateľa na predmet zákazky:
Úspešný uchádzač predloží k podpisu zmluvy:
- platné Rozhodnutie príslušnej veterinárnej správy o povolení karanténnej stanice v zmysle
Vyhlášky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat,
- platné Rozhodnutie príslušnej veterinárnej správy o povolení útulku pre zvieratá v zmysle
Vyhlášky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat.
Predpokladaná hodnota zákazky: 16.666,67 eur bez DPH.
Slovník spoločného obstarávania:
98380000-0 – Služby psiarní.
7.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení poskytovať službu na predmet obstarávania – stačí
fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname podnikateľov s uvedením registračného
čísla.

8.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
8.1 Ponuku je potrebné doručiť:
a) adresa pre doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
Mestský úrad
PSČ: 927 15
Šaľa Námestie Sv. Trojice
Číslo: 7
b) adresa pre doručenie kuriérom, resp. osobného doručenia
MeT Šaľa, spol. s r. o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa
podateľňa
c) obal ponuky musí obsahovať:
• adresu verejného obstarávateľa,
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),
• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“
• heslo súťaže: „Starostlivosť o odchytených psov v Šali“
d) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.
8.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 22/02/2018 Čas 10:00 h

9.

Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 22/02/2018 Čas: 11:00 h.
Miesto: Mesto Šaľa, Kultúrny dom, SNP 16, 927 01 Šaľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie.

10. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavkové ani zálohové platby. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia
verejnému obstarávateľovi.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena vrátane DPH.
12. Ďalšie informácie:
12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
12.2 Ponuky budú doručené osobne (na adresu MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa
do podateľne Mestského úradu Šaľa) alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1. Obálka musí
byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu s označením: „zákazka s nízkou
hodnotou – neotvárať“ a s heslom: „Starostlivosť o odchytených psov v Šali“.
12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať:
• Doklad podľa bodu 7. tejto výzvy
• Návrh na plnenie kritérií
• Návrh zmluvy o poskytovaní služieb podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
• Položkovitý rozpočet (kalkulácia ceny).
12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

V Šali dňa 16. 02. 2018

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Prílohy:
• Návrh na plnenie kritérií
• Zmluva o poskytovaní služieb
• Kalkulácia ceny

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
1.

Základné údaje:
Názov, obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:

2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Celková cena vrátane DPH.

___________________________________________
__________________________________
__________________________________

NAJNIŽŠIA CENA

KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK

PLNENIE

Celková cena vrátane DPH

Platca DPH:
áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)
3.

Čestné vyhlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že:
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii
a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov,
berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky,
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V _______________ dňa ____________________

_____________________________
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

Kalkulácia ceny

Položka
1. Základné ošetrenie odchytených psov, Odčervenie, odblšenie
základná hygiena, čipovanie, kastrácia, kompletná vakcinácia aj
preočkovanie, kŕmenie a zabezpečenie základnej starostlivosti po
dobu 3 mesiacov vrátane zabezpečenia adopcie
2. Zabezpečenie komplexnej starostlivosti vrátane priebežného
odčervovania a odblšovania na každý začatý štvrťrok v prípade, ak
pes zostáva v útulku
3. Každá nasledujúca vakcinácia v prípade, ak pes zostáva v útulku
4. Ošetrenie a starostlivosť o zranených psov
SPOLU

JC

Dĺžka
zmluvného
obdobia

Merná
jednotka

Množstvo

ks

40

4 roky

ks

10

4 roky

ks
ks

20
10

4 roky
4 roky

Cena v € bez DPH

Cena v € s DPH

ZMLUVA o poskytovaní služieb karantenizácie odchytených psov a následnej starostlivosti
o ne na území mesta Šaľa
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2, v nadväznosti na § 261 Obchodného zákonníka
Číslo zmluvy:

Zmluvné strany
1.

Objednávateľ:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:

DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Telefón/fax:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)
2.

Mesto Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
00306185

2021024049
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK8209000000005124306282
GIBASKBX
0317705981-4/0317706021
mesto@sala.sk

Dodávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ pre DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel./mobil:
E-mail:
Zapísaný v obchodnom registri (živnostenskom registri) v ........ pod č.......
(ďalej len „poskytovateľ“)

Čl. I.
Úvodné ustanovenia
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v súlade s ust. § 117 zákona 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – výzva na
predkladanie ponúk v zmysle § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní.
Čl. II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečovanie služieb v oblasti starostlivosti o odchytených psov na
území mesta Šaľa a plnenie povinností mesta vyplývajúce § 22 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších noviel (ďalej len zákon o veterinárnej starostlivosti),
týkajúce sa starostlivosti o túlavé zvieratá bližšie špecifikované v Čl. III. tejto zmluvy.

Čl. III.
Spôsob plnenia zmluvy a všeobecné podmienky zmluvy
3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť starostlivosť o odchytených psov na území
mesta Šaľa v riadnej kvalite a v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.
3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať služby nasledovne:
a) odchyt túlavých psov v zmysle § 22 ods. 8 zákona o veterinárnej starostlivosti zabezpečuje na
území mesta mestská polícia, ktorá odchytené psy umiestňuje do mestských kotercov,
b) po nahlásení o odchyte psov mestskou políciou zabezpečí ich prevoz z mestských kotercov do
svojho zariadenia,
c) zabezpečí vedenie úplnej a pravdivej evidencie psov podľa miesta a dátumu odchytu, resp.
nálezu, pohlavia, plemena, veku (ak je možné zistiť, prípadne odhadnúť), čísla čipu a
vykonaných ošetrení a túto poskytne objednávateľovi v elektronickej podobe jeden krát
mesačne, vždy k 10. dňu nasledujúceho mesiaca,
d) zabezpečí veterinárne ošetrenie odchytených zvierat v zmysle príslušných predpisov, a to
najmä: očkovanie, odčervenie, odblšenie, vakcináciu proti besnote a infekčným chorobám
a preočkovanie do 3-5 týždňov, čipovanie, kastráciu,
e) zabezpečí ošetrenie v prípade zranenia odchytených psov,
f) zabezpečí kŕmenie odchytených psov,
g) zabezpečí základnú aj nasledujúcu hygienu odchytených psov, ako aj dennú starostlivosť o ne
vrátane ich socializácie,
h) zabezpečí adopciu odchytených psov, v prípade že to nie je možné, zabezpečí umiestnenie
v útulku.
3.3. Poskytovateľ zodpovedá za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy ako aj za porušenie
alebo zanedbanie povinností svojich zamestnancov.
3.4. Poskytovateľ si zabezpečí všetky zariadenia, vybavenie a materiál potrebný na plnenie zmluvy na
vlastné náklady.
3.5. Poskytovateľ predkladá objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy platné rozhodnutia o povolení
prevádzkovania karanténnej stanice a útulku pre túlavé zvieratá v zmysle platných predpisov.
3.6. Poskytovateľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iné výpadky jeho
zamestnancov neovplyvnia plnenie zmluvy.
Čl. IV.
Doba trvania zmluvy a skončenie zmluvných vzťahov
4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní štyroch rokov od nadobudnutia jej účinnosti
alebo do vyčerpania finančných prostriedkov uvedených v Čl. V. tejto zmluvy.
4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) zánikom poskytovateľa bez právneho nástupcu,
c) zánikom oprávnenia poskytovateľa vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy.
4.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany
poskytovateľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy najmä, ak
poskytovateľ:

a)

b)
c)
d)

bude preukázateľne vykonávať služby nekvalitne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými
v tejto zmluve. Musí ísť o také nekvalitné plnenie, na ktoré bol poskytovateľ písomne
upozornený objednávateľom, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil nekvalitné
plnenie v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastaví akékoľvek poskytovanie služieb súvisiacich
s predmetom jej plnenia na dobu dlhšiu ako tri dni, alebo inak prejavuje svoj úmysel
nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa prevedie všetky alebo niektoré práva a záväzky
vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
stratí spôsobilosť na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
Čl. V.
Cena a platobné podmienky

5.1. Cena za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v Čl. III. tejto zmluvy je stanovená ako
cena pevná vo výške:
Celková cena bez DPH
................ EUR
20 % sadzba DPH a výška DPH
............... EUR
Cena spolu s DPH
.................. EUR
Slovom: ............................. EUR.
5.2. Cena za predmet zmluvy bude objednávateľom uhrádzaná štvrťročne za služby skutočne
poskytnuté poskytovateľom podľa dojednanej ceny uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy a to na
základe faktúr, ktoré bude vždy po skončení štvrťroka vystavovať poskytovateľ a doručí ich do 15.
dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi.
5.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa tejto zmluvy a podľa platnej právnej úpravy v SR a EÚ.
5.4. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať predpísané a v zmluve dohodnuté náležitosti, je
objednávateľ oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej
faktúry objednávateľovi.
5.5. Lehota splatnosti faktúr bola dohodnutá na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň
úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.
5.6. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude zoznam psov podľa Čl. III. bodu 3.2. písm. c) vždy za
fakturovaný štvrťrok.
5.7. Objednávateľ bude počas účinnosti tejto zmluvy uhrádzať poskytovateľovi vždy cenu len za
skutočne vykonané činnosti.
Čl. VI.
Kontrola
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo kontrolovať plnenie zmluvy za nasledovných
podmienok:
a) kontrolu vykonáva poverený zamestnanec mesta,
b) poskytovateľ na požiadanie umožní vstup povereného zamestnanca mesta do svojich
priestorov určených na výkon predmetu zmluvy pri dodržiavaní prevádzkových
a bezpečnostných predpisov,

c) poskytovateľ umožní poverenému zamestnancovi mesta nahliadnuť do písomností súvisiacich
s predmetom zmluvy.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
7.1. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomné vzťahy účastníkov Slovenským právnym
poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi
platnými v SR.
7.2. Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
7.3. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy,
dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane, ktorá písomnosť
doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné
strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá
zásielku doručuje.
7.4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
mesta Šaľa a je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany súhlasia so
zverejnením celej zmluvy na webovom sídle mesta Šaľa. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva
z ustanovenia § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
7.5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich slobodne, určito a vážne prejavenú
vôľu, bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpísali.
7.6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží štyri
vyhotovenia a poskytovateľ dve vyhotovenia po jej podpísaní.
V Šali dňa ...............

V .............. dňa.............

Objednávateľ:
Mesto Šaľa

Poskytovateľ:

......................................................
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

..................................................

