
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Uzatvorenie zmluvného vzťahu na zabezpečenie odchytu túlavých
zvierat na území obce

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Krasňany

IČO 00321401

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Krasňany 22, 01303 Krasňany, SK

Kontaktná osoba Ing. Jana Žáková, PhD., +421 902 467 816, jana.zakova@obeckrasnany.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: do 31.12.2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 24.5.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečí verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fK466CIsig9XDh62puNPewE
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné

Podoblasť Iné

Všeobecný opis zákazky

1. Predmetom zákazky je uzatvorenie zmluvného vzťahu na zabezpečenie a spoluprácu pri odchyte túlavých zvierat, najmä psov, na
území obce . Predmetom zmluvy je pre obec poskytovať  služby v zmysle zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v.z.n.p., ktorá spočíva v odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat v obci , ich následné umiestnenie do karanténnej stanice a
úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. 

2. Uchádzač predloží Návrh zmluvy o zabezpečení služby doplnený o identifikačné údaje uchádzača a obsahujúci podmienky
zabezpečenia služby. 

3. Financovanie predmetu zákazky sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku, v zmysle podmienok obsiahnutých v
uzatvorenej zmluve. 

4. Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať na základe ceny za celý predmet zákazky, ktorý je uvedený v podrobnom
opise predmetu zákazky tejto Výzvy. Úspešný uchádzač bude písomne vyzvaný obstarávateľom k podpisu Zmluvy o zabezpečení služby v
lehote do 
10 - tich pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. 
V prípade neakceptovania výzvy na uzavretie Zmluvy v lehote 10-tich pracovných dní od obdržania výzvy, si obstarávateľ vyhradzuje právo
uzavrieť zmluvu s iným uchádzačom. 

5. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to
aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu ponuku z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky. 

6. Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

7. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

8. Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky, t. j. doklad
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR o pridelení čísla resp. rozhodnutia o schválení činnosti pre odchyt túlavých zvierat. 

https://www.tendernet.sk/vyzva/fK466CIsig9XDh62puNPewE


9. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy. 

10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat 1,0 ks

2 Základné veterinárne ošetrenie (vakcinácia, čipovanie) 1,0 počet

3 Náklady na dopravu 1,0 km


