
Výzva na preloženie cenovej ponuky  

 

Súťažné podklady 

(zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov) 

„Prevádzkovanie útulku pre zvieratá a poskytovanie súvisiacich služieb v roku 2020“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie :  Mesto Senica  

Sídlo organizácie:   Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  

Kategória :   verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. b)       

IČO:    00309974 

DIČ:     2021039845  

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK78 5600 0000 0092 0051 6002 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :  

Meno a priezvisko:   JUDr. Gabriela Olejárová 

tel.:     +421905299501 

fax:    034 6574058 

e-mail:     gabriela.olejarova@senica.sk  

 

 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

predmet zákazky:  „Prevádzkovanie  útulku pre zvieratá a poskytovanie súvisiacich 

služieb v roku 2020“ 

druh zákazky : služba  

CPV: 75200000-8 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 

zákazky.    

Podrobný opis  predmetu zákazky:  

- prevádzkovanie útulku pre zvieratá  v katastrálnom území mesta Senica   počas celého 

týždňa vrátane soboty a nedele, sprístupnenie útulku aj mimo prevádzkových hodín 

v prípade náhodného odchytu, zabezpečenie otváracích hodín pre návštevníkov ako aj 

záujemcov v priebehu celého týždňa, 

- prevádzkovanie útulku v plnom rozsahu na vlastné náklady, 
- v prípade choroby alebo agresivity zvieraťa zabezpečiť obhliadku za prítomnosti 

veterinárneho lekára, v prípade potreby zabezpečiť utratenie zvieraťa a jeho odvoz do 

kafilérie, 
- starostlivosť o zvieratá: zabezpečenie krmiva, liečby, preventívnych prehliadok, 

nevyhnutných veterinárnych ošetrení, očkovanie, 
- zabezpečenie a vytváranie optimálnych podmienok pre umiestnenie zvierat do rodín 

prípadne iných objektov podľa požiadaviek záujemcov, 
- odchyt zvierat, 
- v cene za poskytnutie služieb musia byť zahrnuté všetky náklady spojené 

s požadovanými službami, poskytovanie cvičiska pre psov verejnosti a zabezpečenie 

poradenských služieb kynológa pre verejnosť.  

                                                             

3. Predpokladaná max.hodnota zákazky v € bez DPH:     21 378 €  

(určená, vypočítaná v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní) 
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4.    Miesto dodania : Mestský  úrad   Senica 

5.    Trvanie zmluvy :  od 01.01.2020  do    31.12.2020 

6.    Jazyk ponuky: slovenský 

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude 

financovaný  z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise 

predmetu zákazky.Verejný  obstarávateľ si vyhradzuje neposkytnúť preddavok na plnenie 

zmluvy. Faktúra za poskytovanie služby bude vystavovaná  mesačne na sumu prislúchajúcu 

na kalendárny mesiac  so splatnosťou 30 dní po doručení. 

 

8.    Kritériá na hodnotenie ponúk: 

     - najnižšia celková cena   

 

9.    Podmienky účasti :  oprávnenie  podnikať v príslušnej oblasti  

 

10.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk :  

    10.1 miesto predkladania ponúk: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 

Senica - v písomnej forme poštou alebo osobne na podateľňu MsÚ v obálke s označením 

NEOTVÁRAŤ – „Prevádzkovanie útulku pre zvieratá a poskytovanie súvisiacich 

služieb v roku 2020“ . 

      10.2 lehota na predkladanie ponúk: ponuky sa prijímajú  v termíne do 17.12.2019 do      

11,00 hod.  

       Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude 

vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.   

 

11.  Obsah ponuky :  

       - vyplnená ponuka na poskytnutie služby, ponukovú cenu prosíme predložiť aj s DPH 

aj bez DPH, príp.uviesť či je  uchádzač platca DPH 

        

12.  Lehota viazanosti ponúk : 23.12.2019 

 

13.  Informácia o výsledku : úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka 

prijíma. 

 

13.  Ostatné   

    

 

V Senici, dňa 09.12.2019 

 

 

 

 

 

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

        JUDr. Gabriela Olejárová 

              zodpovedná osoba za verejné obstarávanie  

 

 

           


