Pozvánka
Mesto Snina v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje
súťaž na "Odchyt túlavých zvierat". Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na
adrese http://snina.proe.biz dňa 29.

03. 2012 09:00.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, priebeh a Pravidlá on-line výberových konaní PROe.biz.
Účastníkom bude po prihlásení zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Snina, dňa: 26. 03. 2012 10:14
Mesto Snina
Miroslav Hrivňák
telefón: +421 905 471 900
e-mail: miroslav.hrivnak@snina.sk
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Predmet
Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky:

Kód

Názov položky

001.

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat
Bližšie špecifikácie položky
Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat v interviláne mesta Snina podľa §22, ods.8 a 9
zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Podmienky:
- odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu
vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa §6, ods. 2, písm. ap) zákona
č. 39/2007 Z.z.
- schopnosť umiestniť odchytené zvieratá do útulku alebo karanténnej stanice tak, ako
to ukladá zákon.

MJ

Množstvo

dielo - 12
1.00
mesiacov

Rozsah prác:
- odchyt min. 3x za mesiac na požiadanie objednávateľa,
- plánovaný odchyt min. 3x za rok na požiadanie objednávateľa v lehote 3 dní,
- karantenizácia a eutanázia odchytených zvierat,
Obdobie: 01.05.2012-01.05.2013

Každú vloženú cenu je NUTNÉ

POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESY ENTER!

V prípade potreby bližšej špecifikácie sa, prosím, obráťte na vyhlasovateľa elektronického výberového konania.

Voliteľné podmienky:
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Kritériá
1. CENA:
- s DPH, vrátane karantenizácie a eutanázie odchytených zvierat,

2. PLATOBNÉ PODMIENKY:
- verejný obstarávateľ neposkytne finančný preddavok na predmet zákazky, platba bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej
faktúry v zmysle zmluvy o dielo. Splatnosť faktúry je do 14 dní od doručenia faktúry. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu.

3. DODACIE PODMIENKY:
- odchyt min. 3x za mesiac na požiadanie objednávateľa v lehote 2 hodín,
- plánovaný odchyt min. 3x za rok na požiadanie objednávateľa v lehote 3 dní,
- upresnené v zmluve o dielo.

4. OBDOBIE POSKYTOVANIA SLUŽBY:
01.05.2012-01.05.2013

5. REALIZÁCIA OBJEDNÁVOK:
- priebežné objednávky a na základe telefonického oznámenia - upresnené v zmluve o dielo.

6. OSTATNÉ PODMIENKY:
- S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo.
- V prípade, že úspešný uchádzač neuzatvorí s verejným obstarávateľom predmetnú zmluvu na predmet obstarávania, má verejný obstarávateľ právo požadovať
od uchádzača náhradu škody vo výške 1 000,- €.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť ustanovenie § 46 zákona č. 25/2006 Z.z.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak úspešný uchádzač, s ktorým bola uzavretá zmluva, stratí schopnosť plniť zmluvný záväzok z nej
vyplývajúci, verejný obstarávateľ uzavrie novú zmluvu z uchádzačom, ktorého ponuka obsahovala druhú najnižšiu cenu.

7. PRAVIDLÁ ON-LINE VÝBEROVÝCH KONANÍ
PROE.BIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá on-line výberových konaní PROe.biz
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