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                                                                     Zákazka s nízkou hodnotou 
                                                  Metóda výberového konania – elektronická aukcia 
 

 

 

 

 

 

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov potvrdzuje : 
 
 
 
 
Jozef Konečný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          V Trnave, dňa 5.9.2012 
 



                                    A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

 
 
1.Predmet obstarávania 
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na dezinsekciu, deratizáciu a dezinfekciu v objektoch 
spravovaných spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. Trnava. 
 
1.1 Opis predmetu obstarávania 
Predmetom obstarávania je poskytovanie dezinsekčných, deratizačných a dezinfekčných služieb. 

Dezinsekcia-likvidácia lietajúceho a lezúceho hmyzu prostredníctvom postreku, plynovaním. 
Deratizácia-likvidácia potkanov a iných škodlivých hlodavcov prostredníctvom návnady. 
Dezinfekcia-likvidácia choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov. 
 
2.Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi 
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie(ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľom 

a uchádzačmi sa zo strany obstarávateľa bude uskutočňovať výlučne elektronickou formou 

v zadávacom kole. 
e-mail : frantisek.drgon@trnava.sk 
 
 
 

                                  B.2 SPôSOB URČENIA CENY 

 

 
2.1 Uchádzač vypracuje kalkuláciu ceny na základe opisu predmetu obstarávania 1.1. 
Dezinsekcia(práca, materiál, ostatné náklady) 
Mravce-postrek 
Spoločné priestory, kancelárske priestory, kotolne, výmenníkové stanice, CO-kryty-za 1m2  

podlahovej plochy. 

Bytové jednotky-za garzónku, 1-izbový byt 
                       -za 2-izbový byt 
                       -za 3-izbový byt 
                       -za 4-izbový byt 
Stanička-za 1 ks 
 

Ploštice, šváby-postrek merné jednotky ako mravce-postrek(m2,G,1,2,3,4-izbový byt) 
Ploštice-plynovanie 
Bytové jednotky-za bytovú jednotku bez ohľadu na veľkosť 
 
Deratizácia(práca, materiál, ostatné náklady) 
-za 100g návnady(tácka) 
-za 1kg návnady 

-za 1ks lepky 
 

Dezinfekcia 
Bytové jednotky-za bytovú jednotku bez ohľadu na veľkosť. 
 
Cena za predmet obstarávania  musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Uchádzač musí cenu uviesť bez DPH i s DPH. 
Uchádzač, ktorý nie je plátcom DPH na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 
V ponuke žiadame uviesť druh materiálu na DDD. 
 
 

                                    C.3 OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
3.1 Uchádzač je povinný do svojho návrhu zmluvy zapracovať všetky požiadavky obstarávateľa 

definované v súťažných podkladoch, ktoré majú vplyv na spôsob a podmienky realizácie predmetu 
obstarávania. 
 

mailto:frantisek.drgon@trnava.sk


3.2 Určenie zmluvných strán : 

Obstarávateľ :   TT-KOMFORT s.r.o. Trnava 
                        Františkánska 16 
                        917 32 Trnava 
V zastúpení :     Ing. Ľubomír Krajčovič-konateľ 
                        Dipl. Ing. Paul Minarik-konateľ 
IČO            :     366277215 
DIČ DPH     :     SK20222097011 

Bank.spojenie : UniCredit Bank Trnava 
Číslo účtu   :     1034107003/1111 
 
 
Dodávateľ   : víťaz súťaže. 
 

 
3.3 Predmet plnenia zmluvy : Dezinsekčné, deratizačné a dezinfekčné služby. 

 
3.4 Miesto plnenia : Objekty spravované spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. Trnava. 
 
3.5 Platobné podmienky : Financovanie z rozpočtu mesta Trnava a z účtov odpredaných bytových 
domov spravovaných spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. Trnava. Preddavky nebudú poskytnuté. 

Lehota splatnosti faktúr 30 dní. 
 
3.6 Ukončenie zmluvy : K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou oboch zmluvných 
strán, výpoveďou alebo odstúpením podľa ustanovení Obchodného zákonníka.  
 
3.7 Osobitné dojednania : Práva a povinnosti dodávateľa služby a obstarávateľa, ktoré nie sú 
upravené vo Výzve na predloženie ponuky ani v Súťažných podkladoch, sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a sním súvisiacich predpisov. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


