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Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: 
Zabezpečenie služieb dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie

1. POŽADOVANÉ MINIMÁLNE TECHNICKÉ VLASTNOSTI, PARAMETRE A HODNOTY PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (ďalej len „DDD“) v miestach plnenia 
predmetu zákazky, ktoré sú uvedené v bode 8 výzvy. Predmet zákazky v súvislosti s deratizáciou a dezinsekciou musí 
byť vykonávaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, na základe Všeobecného záväzného nariadenia hl. mesta Bratislava.

Výkon služby zberu, odvozu odpadu vrátane zneškodnenia a odstránenia/likvidácie vzniknutého odpadu ako dôsledku 
výkonu služieb, použitých prípravkov, obalov a uhynutých tiel zvierat ako dôsledok deratizácie musí byť vykonávaný 
podľa platnej právnej legislatívy SR a EÚ v kategórii nebezpečný odpad vo vzťahu k nebezpečnému odpadu živočíšneho 
pôvodu, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy vedeného 
v Katalógu odpadov v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. 

Výkon služieb zberu, odvozu a likvidácie vzniknutého odpadu živočíšneho pôvodu ako dôsledku výkonu služieb je 
potrebné zabezpečovať v súlade s opatreniami v oblasti nakladania s odpadmi živočíšneho pôvodu, na predchádzanie 
vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

1.1. Budova Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava – položka č. 1.1 a č. 1.2:
Chemická dezinfekcia ovzdušia a dezinfekcia vzduchotechnickej jednotky (VZT jednotka)

– Jedná sa o vykonanie dezinfekčných služieb v priestoroch sídla verejného obstarávateľa/objednávateľa – 
Ministerstva kultúry SR (ďalej len „verejného obstarávateľa/objednávateľa“).

– Predpokladaná plocha: cca 8 700 m2

– Predpokladaný počet zásahov: cca 3 počas trvania dohody.
– Počet vzduchotechnických jednotiek vrátane prívodných a odvodných potrubí: 1 kus
– Predpokladaný počet zásahov na vzduchotechnickej jednotke (VZT jednotke) vrátane prívodných 

a odvodných potrubí: cca 3 počas trvania dohody.
– Požaduje sa zabezpečenie dezinfekcie komplexne, vrátane dodania dezinfekčných materiálov a prípravkov.
– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie dezinfekcie   na základe telefonického dohovoru do termínu 

uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa.  Pri zaslaní 
objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky objednávateľa na vopred stanovený e-
mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej dezinfekcie v prípade mimoriadnych udalostí nástup na 
dezinfekciu na základe telefonického dohovoru do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 
objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie 
automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje, aby bola poskytovateľom použitá iba taká chemická dezinfekcia, ktorá pôsobí na 
všetky mikroorganizmy vrátane vírusov a zároveň pôsobí priestorovo, povrchovo a aj vo 
vzduchotechnických jednotkách a súvisiacich potrubiach, vyústeniach a komorách klimatizačných 
jednotiek.

– Objednávateľ požaduje, aby použitý dezinfekčný prípravok bol účinný na mykobaktérie, spóry, vírusy a musí 
byť batericidný, virucídny, spricídny, fungicídny.

– Objednávateľ požaduje, aby dezinfekčný prípravok mal antikoróznu úpravu tak, aby bol použiteľný na 
dezinfekciu vzduchotechnickej jednotky vrátane prívodných a odvodných potrubí, vyústeniach a komorách 
klimatizačných jednotiek.

– Objednávateľ požaduje, aby na vykonanie chemickej dezinfekcie bol použitý špeciálny prístroj s riadeným 
množstvom roztoku a reguláciu veľkosti kvapiek.

– Požaduje sa použiť na dezinfekciu vzduchotechnických jednotiek vrátane prívodných a odvodných potrubí 
dezinfekčný prípravok ako u dezinfekcie ovzdušia.
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1.2. Budova Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava – položka č. 2: 
Dezinsekcia vnútorných a vonkajších priestorov

– Jedná sa o vykonanie dezinsekčných služieb v priestoroch sídla objednávateľa. Cieľom dezinsekčných 
služieb je prerušenie ciest pôvodcom nákaz od prameňa pôvodcov, ničenie epidemiologicky závažných 
alebo obťažujúcich článkonožcov, ničenie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti, a to formou 
preventívnej aj represívnej dezinsekcie. Dezinsekcia musí byť zabezpečená komplexne, vrátane dodania 
dezinsekčných materiálov, prípravkov a monitoringu.

– Predpokladaná plocha: cca 8 700 m2

– Pravidelná dezinsekcia (predpokladaný počet zásahov): 2 x počas trvania zmluvy do 6 týždňov po prvom 
zásahu.

– Poskytovateľ je povinný vykonať dezinsekciu:
– v mesiaci apríl 2022
– mimo uvedený termín v prípade požiadavky objednávateľa

– Objednávateľ požaduje opakovanie dezinsekcie v prípade neúčinnosti vykonanej služby.
– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie dezinsekcie na základe telefonického dohovoru do termínu 

uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa . Pri zaslaní 
objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky objednávateľa na vopred stanovený e-
mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej dezinsekcie v prípade výskytu hmyzu nástup na 
dezinsekciu na základe telefonického dohovoru do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 
objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od 
doručenia objednávky objednávateľa na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje aby priestory, v ktorých sa bude vykonávať dezinsekcia boli poskytovateľom 
označené výstražnou tabuľou.

1.3. Budova Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava – položka č. 3.: 
Deratizácia priestorov

– Jedná sa o vykonanie deratizačných služieb v priestoroch sídla objednávateľa.
– Predpokladaná plocha: cca 1 450 m2

– Pravidelná deratizácia (predpokladaný počet zásahov): 3 x počas trvania dohody.
– Objednávateľ požaduje deratizáciu zabezpečiť komplexne, vrátane dodania deratizačných materiálov 

a prípravkov a monitoringu.
– Objednávateľ požaduje v prípade neúčinnosti vykonanej služby opakovanie deratizácie doplnením nástrah 

a odstránenie vzniknutých odpadov po výkone služby (napr. zber a odvoz živočíšnych odpadov na likvidáciu 
a pod.)

– Poskytovateľ je povinný vykonať deratizáciu:
– jarný termín: v mesiacoch marec 2022
– jesenný termín: v mesiacoch október 2021 a október 2022
– mimo uvedený termín v prípade požiadavky objednávateľa

– Objednávateľ požaduje aby priestory, v ktorých sa bude vykonávať deratizácia boli poskytovateľom 
označené výstražnou tabuľou.

– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie deratizácie na základe telefonického dohovoru do termínu 
uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa . Pri zaslaní 
objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený 
e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej deratizácie v prípade mimoriadnej udalosti nástup na 
deratizáciu na základe telefonického dohovoru do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 
objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľa na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri výskyte uhynutých hlodavcov ich likvidáciu na základe telefonického dohovoru 
do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa.

1.4. Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 811 07 Bratislava – položka č. 1: Chemická dezinfekcia ovzdušia
– Jedná sa o vykonanie dezinfekčných služieb v priestore miestnosti strážnej služby, t.j. v objekte v správe 

verejného obstarávateľa
– Predpokladaný objem: cca30 m2 – miestnosť strážnej služby
– Predpokladaný počet zásahov: cca 3 počas trvania zmluvy.
– Požaduje sa zabezpečenie dezinfekcie komplexne, vrátane dodania dezinfekčných materiálov a prípravkov
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– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie dezinfekcie na základe telefonického dohovoru do termínu 
uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní 
objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky objednávateľa na vopred stanovený 
e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej dezinfekcie v prípade mimoriadnych udalostí nástup na 
dezinfekciu na základe telefonického dohovoru do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 
objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľa na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje, aby bola poskytovateľom použitá iba taká chemická dezinfekcia, ktorá pôsobí na 
všetky mikroorganizmy vrátane vírusov.

– Objednávateľ požaduje, aby použitý dezinfekčný prípravok bol účinný na mykobaktérie, spóry, vírusy a musí 
byť batericidný, spricídny, fungicídny, virucídny.

– Objednávateľ požaduje, aby na vykonanie chemickej dezinfekcie bol použitý špeciálny prístroj s riadeným 
množstvom roztoku a reguláciou veľkosti kvapiek.

1.5. Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 811 07 Bratislava – položka č. 2: 
Dezinsekcia vnútorných a vonkajších priestorov

– Jedná sa o vykonanie dezinsekčných služieb v priestore miestnosti strážnej služby. Cieľom dezinsekčných 
služieb je prerušenie ciest pôvodcom nákaz od prameňa pôvodcov, ničenie epidemiologicky závažných 
alebo obťažujúcich článkonožcov, ničenie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti, a to formou 
preventívnej aj represívnej dezinsekcie. Dezinsekcia musí byť zabezpečená komplexne, vrátane dodania 
dezinsekčných materiálov, prípravkov a monitoringu.

– Predpokladaná plocha: cca 30 m2

– Pravidelná dezinsekcia (predpokladaný počet zásahov): 2 x počas trvania zmluvy do 6 týždňov po prvom 
zásahu.

– Poskytovateľ je povinný vykonať dezinsekciu:
– v mesiaci apríl 2022
– mimo uvedený termín v prípade požiadavky objednávateľa

– Objednávateľ požaduje opakovanie dezinsekcie v prípade neúčinnosti vykonanej služby.
– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie dezinsekcie na základe telefonického dohovoru do termínu 

uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní 
objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený 
e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej dezinsekcie v prípade výskytu hmyzu nástup na 
dezinsekciu na základe telefonického dohovoru do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 
objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľa na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje aby priestory, v ktorých sa bude vykonávať dezinsekcia boli poskytovateľom 
označené výstražnou tabuľou.

1.6. Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 811 07 Bratislava – položka č. 3: Deratizácia priestorov
– Jedná sa o vykonanie deratizačných služieb v objekte v správe verejného obstarávateľa
– Predpokladaná plocha: cca 4 400 m2

– Pravidelná deratizácia (predpokladaný počet zásahov): 3 x počas trvania zmluvy.
– Objednávateľ požaduje deratizáciu zabezpečiť komplexne, vrátane dodania deratizačných materiálov 

a prípravkov a monitoringu.
– Objednávateľ požaduje v prípade neúčinnosti vykonanej služby opakovanie deratizácie doplnením nástrah 

a odstránenie vzniknutých odpadov po výkone služby (napr. zber a odvoz živočíšnych odpadov na likvidáciu 
a pod.)

– Poskytovateľ je povinný vykonať deratizáciu:
– jarný termín: v mesiacoch marec 2022
– jesenný termín: v mesiacoch október 2021 a október 2022
– mimo uvedený termín v prípade požiadavky objednávateľa

– Objednávateľ požaduje aby priestory, v ktorých sa bude vykonávať deratizácia boli poskytovateľom 
označené výstražnou tabuľou.

– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie deratizácie na základe telefonického dohovoru do termínu 
uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní 
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objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky objednávateľa na vopred stanovený e-
mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej deratizácie v prípade mimoriadnej udalosti nástup na 
deratizáciu na základe telefonického dohovoru do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 
objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľa na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri výskyte uhynutých hlodavcov ich likvidáciu na základe telefonického dohovoru 
do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa.

1.7. Objekt Ministerstva kultúry SR, Jakubovo nám. 12, 811 09 Bratislava – položka č. 1: 
Chemická dezinfekcia ovzdušia

– Jedná sa o vykonanie dezinfekčných služieb v  objekte budovy na Jakubovom námestí.
– Predpokladaný objem: cca 4 950 m2

– Predpokladaný počet zásahov: cca 3 počas trvania zmluvy.
– Požaduje sa zabezpečenie dezinfekcie komplexne, vrátane dodania dezinfekčných materiálov a prípravkov.
– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie dezinfekcie na základe telefonického dohovoru do termínu 

uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní 
objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený 
e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej dezinfekcie v prípade mimoriadnych udalostí nástup na 
dezinfekciu do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu 
poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky 
objednávateľa na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie automatickej 
odpovede).

– Objednávateľ požaduje, aby bola poskytovateľom použitá iba taká chemická dezinfekcia, ktorá pôsobí na 
všetky mikroorganizmy vrátane vírusov a zároveň pôsobí priestorovo, povrchovo.

– Objednávateľ požaduje, aby použitý dezinfekčný prípravok bol účinný na mykobaktérie, spóry, vírusy a musí 
byť batericidný, spricídny, fungicídny, virucídny.

– Objednávateľ požaduje, aby na vykonanie chemickej dezinfekcie bol použitý špeciálny prístroj s riadeným 
množstvom roztoku a reguláciou veľkosti kvapiek.

1.8. Objekt Ministerstva kultúry SR, Jakubovo nám. 12, 811 09 Bratislava – položka č. 2: 
Dezinsekcia vnútorných a vonkajších priestorov

– Jedná sa o vykonanie dezinsekčných služieb v  objekte budovy na Jakubovom námestí. Cieľom 
dezinsekčných služieb je prerušenie ciest pôvodcom nákaz od prameňa pôvodcov, ničenie epidemiologicky 
závažných alebo obťažujúcich článkonožcov, ničenie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti, 
a to formou preventívnej aj represívnej dezinsekcie. Dezinsekcia musí byť zabezpečená komplexne, vrátane 
dodania dezinsekčných materiálov, prípravkov a monitoringu.

– Predpokladaná plocha: cca 4 950 m2

– Pravidelná dezinsekcia (predpokladaný počet zásahov): 2 x počas trvania zmluvy do 6 týždňov od prvého 
zásahu.

– Poskytovateľ je povinný vykonať dezinsekciu:
– v mesiaci apríl 2022
– mimo uvedený termín v prípade požiadavky objednávateľa

– Objednávateľ požaduje opakovanie dezinsekcie v prípade neúčinnosti vykonanej služby.
– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie dezinsekcie do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 

objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľa na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej dezinsekcie v prípade výskytu hmyzu nástup na 
dezinsekciu do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu 
poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky 
objednávateľa na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie automatickej 
odpovede).

– Objednávateľ požaduje aby priestory, v ktorých sa bude vykonávať dezinsekcia boli poskytovateľom 
označené výstražnou tabuľou.
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1.9. Objekt Ministerstva kultúry SR, Jakubovo nám. 12, 811 09 Bratislava – položka č. 3: 
Deratizácia priestorov

– Jedná sa o vykonanie deratizačných služieb v   objekte budovy na Jakubovom námestí.
– Predpokladaná plocha: cca 825 m2

– Pravidelná deratizácia (predpokladaný počet zásahov): 3 x počas trvania zmluvy.
– Objednávateľ požaduje deratizáciu zabezpečiť komplexne, vrátane dodania deratizačných materiálov 

a prípravkov a monitoringu.
– Objednávateľ požaduje v prípade neúčinnosti vykonanej služby opakovanie deratizácie doplnením nástrah 

a odstránenie vzniknutých odpadov po výkone služby (napr. zber a odvoz živočíšnych odpadov na likvidáciu 
a pod.)

– Poskytovateľ je povinný vykonať deratizáciu:
– jarný termín: v mesiacoch marec 2022
– jesenný termín: v mesiacoch október 2021 a október 2022
– mimo uvedený termín v prípade požiadavky objednávateľa

– Objednávateľ požaduje aby priestory, v ktorých sa bude vykonávať deratizácia boli poskytovateľom 
označené výstražnou tabuľou.

– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie deratizácie do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 
objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej deratizácie v prípade mimoriadnej udalosti nástup na 
deratizáciu do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu 
poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky 
objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie 
automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri výskyte uhynutých hlodavcov ich likvidáciu do termínu uvedeného 
v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom 
začína lehota plynúť od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa 
(verifikácia prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

1.10. Účelové zariadenie Ministerstva kultúry SR, Biela 3, Bratislava – položka č. 1: 
Chemická dezinfekcia ovzdušia

– Jedná sa o vykonanie dezinfekčných služieb v objekte v správe verejného obstarávateľa.
– Predpokladaný objem: cca 660 m2

– Predpokladaný počet zásahov: cca 3 počas trvania zmluvy.
– Požaduje sa zabezpečenie dezinfekcie komplexne, vrátane dodania dezinfekčných materiálov a prípravkov.
– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie dezinfekcie do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 

objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej dezinfekcie v prípade mimoriadnych udalostí nástup na 
dezinfekciu do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu 
poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky 
objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie 
automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje, aby bola poskytovateľom použitá iba taká chemická dezinfekcia, ktorá pôsobí na 
všetky mikroorganizmy vrátane vírusov a zároveň pôsobí priestorovo.

– Objednávateľ požaduje, aby použitý dezinfekčný prípravok bol účinný na mykobaktérie, spóry, vírusy a musí 
byť batericidný, spricídny, fungicídny, virucídny.

– Objednávateľ požaduje, aby na vykonanie chemickej dezinfekcie bol použitý špeciálny prístroj s riadeným 
množstvom roztoku a reguláciou veľkosti kvapiek.

1.11. Účelové zariadenie Ministerstva kultúry SR, Biela 3, Bratislava – položka č. 2: 
Dezinsekcia vnútorných a vonkajších priestorov

– Jedná sa o vykonanie dezinsekčných služieb v  objekte v správe verejného obstarávateľa. Cieľom 
dezinsekčných služieb je prerušenie ciest pôvodcom nákaz od prameňa pôvodcov, ničenie epidemiologicky 
závažných alebo obťažujúcich článkonožcov, ničenie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti, 
a to formou preventívnej aj represívnej dezinsekcie. Dezinsekcia musí byť zabezpečená komplexne, vrátane 
dodania dezinsekčných materiálov, prípravkov a monitoringu.

– Predpokladaná plocha: cca 660 m2
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– Pravidelná dezinsekcia (predpokladaný počet zásahov): 2 x počas trvania zmluvy do 6 týždňov od prvého 
zásahu.

– Poskytovateľ je povinný vykonať dezinsekciu:
– v mesiaci apríl 2022
– mimo uvedený termín v prípade požiadavky objednávateľa

– Objednávateľ požaduje opakovanie dezinsekcie v prípade neúčinnosti vykonanej služby.
– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie dezinsekcie do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 

objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej dezinsekcie v prípade výskytu hmyzu nástup na 
dezinsekciu do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu 
poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky 
objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie 
automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje aby priestory, v ktorých sa bude vykonávať dezinsekcia boli poskytovateľom 
označené výstražnou tabuľou.

1.12. Účelové zariadenie Ministerstva kultúry SR, Biela 3, Bratislava – položka č. 3: 
Deratizácia vnútorných a vonkajších priestorov

– Jedná sa o vykonanie deratizačných služieb v  objekte v správe verejného obstarávateľa.
– Predpokladaná plocha: cca 220 m2

– Pravidelná deratizácia (predpokladaný počet zásahov): 3 x počas trvania dohody.
– Objednávateľ požaduje deratizáciu zabezpečiť komplexne, vrátane dodania deratizačných materiálov 

a prípravkov a monitoringu.
– Objednávateľ požaduje v prípade neúčinnosti vykonanej služby opakovanie deratizácie doplnením nástrah 

a odstránenie vzniknutých odpadov po výkone služby (napr. zber a odvoz živočíšnych odpadov na likvidáciu 
a pod.)

– Poskytovateľ je povinný vykonať deratizáciu:
– jarný termín: v mesiaci marec 2022
– jesenný termín: v mesiacoch október 2021 a október 2022
– mimo uvedený termín v prípade požiadavky objednávateľa

– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie deratizácie do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 
objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej deratizácie v prípade mimoriadnej udalosti nástup na 
deratizáciu do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu 
poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky 
objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie 
automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri výskyte uhynutých hlodavcov ich likvidáciu do termínu uvedeného 
v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom 
začína lehota plynúť od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa 
(verifikácia prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje aby priestory, v ktorých sa bude vykonávať dezinsekcia boli poskytovateľom 
označené výstražnou tabuľou.

1.13. Objekt Kaštieľ Budmerice, obec Budmerice – položka č. 1: 
Chemická dezinfekcia ovzdušia

– Jedná sa o vykonanie dezinfekčných služieb v objekte v správe verejného obstarávateľa.
– Predpokladaný objem: cca 2 310 m2

– Predpokladaný počet zásahov: cca 3 počas trvania zmluvy.
– Požaduje sa zabezpečenie dezinfekcie komplexne, vrátane dodania dezinfekčných materiálov a prípravkov.
– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie dezinfekcie do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 

objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej dezinfekcie v prípade mimoriadnych udalostí nástup na 
dezinfekciu do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu 
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poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky 
objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie 
automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje, aby bola poskytovateľom použitá iba taká chemická dezinfekcia, ktorá pôsobí na 
všetky mikroorganizmy vrátane vírusov a zároveň pôsobí priestorovo.

– Objednávateľ požaduje, aby použitý dezinfekčný prípravok bol účinný na mykobaktérie, spóry, vírusy a musí 
byť batericidný, spricídny, fungicídny, virucídny.

– Objednávateľ požaduje, aby na vykonanie chemickej dezinfekcie bol použitý špeciálny prístroj s riadeným 
množstvom roztoku a reguláciou veľkosti kvapiek.

1.14. Objekt Kaštieľ Budmerice, obec Budmerice – položka č. 2: 
Dezinsekcia vnútorných a vonkajších priestorov

– Jedná sa o vykonanie dezinsekčných služieb v objekte v objekte v správe verejného obstarávateľa. Cieľom 
dezinsekčných služieb je prerušenie ciest pôvodcom nákaz od prameňa pôvodcov, ničenie epidemiologicky 
závažných alebo obťažujúcich článkonožcov, ničenie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti, 
a to formou preventívnej aj represívnej dezinsekcie. Dezinsekcia musí byť zabezpečená komplexne, vrátane 
dodania dezinsekčných materiálov, prípravkov a monitoringu.

– Predpokladaná plocha: cca 2 310 m2

– Pravidelná dezinsekcia (predpokladaný počet zásahov): 2 x počas trvania zmluvy do 6 týždňov od prvého 
zásahu.

– Poskytovateľ je povinný vykonať dezinsekciu:
– v mesiaci apríl 2022
– mimo uvedený termín v prípade požiadavky objednávateľa

– Objednávateľ požaduje opakovanie dezinsekcie v prípade neúčinnosti vykonanej služby.
– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie dezinsekcie do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 

objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej dezinsekcie v prípade výskytu hmyzu nástup na 
dezinsekciu do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu 
poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky 
objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie 
automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje aby priestory, v ktorých sa bude vykonávať dezinsekcia boli poskytovateľom 
označené výstražnou tabuľou.

1.15. Objekt Kaštieľ Budmerice, obec Budmerice – položka č. 3: 
Deratizácia priestorov

– Jedná sa o vykonanie deratizačných služieb v objekte v správe verejného obstarávateľa
– Predpokladaná plocha: cca 1 925 m2

– Pravidelná deratizácia (predpokladaný počet zásahov): 3 x počas trvania zmluvy.
– Objednávateľ požaduje deratizáciu zabezpečiť komplexne, vrátane dodania deratizačných materiálov 

a prípravkov a monitoringu.
– Objednávateľ požaduje v prípade neúčinnosti vykonanej služby opakovanie deratizácie doplnením nástrah 

a odstránenie vzniknutých odpadov po výkone služby (napr. zber a odvoz živočíšnych odpadov na likvidáciu 
a pod.)

– Poskytovateľ je povinný vykonať deratizáciu:
– jarný termín: v mesiacoch marec 2022
– jesenný termín: v mesiacoch október 2021 a október 2022

– mimo uvedený termín v prípade požiadavky objednávateľa
– Objednávateľ požaduje aby priestory, v ktorých sa bude vykonávať deratizácia boli poskytovateľom 

označené výstražnou tabuľou.
– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie deratizácie do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 

objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej deratizácie v prípade mimoriadnej udalosti nástup na 
deratizáciu do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu 
poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky 
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objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie 
automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri výskyte uhynutých hlodavcov ich likvidáciu do termínu uvedeného v objednávke 
na základe jednak telefonickej a zároveň e-mailovej objednávky objednávateľa a to zaslaním objednávky.

1.16. Objekt Účelové zariadenie, Nám. sv. Trojice 9, Banská Štiavnica – položka č. 1: 
Chemická dezinfekcia ovzdušia

– Jedná sa o vykonanie dezinfekčných služieb v objekte v správe verejného obstarávateľa.
– Predpokladaný objem: cca 660 m2

– Predpokladaný počet zásahov: cca 3 počas trvania zmluvy.
– Požaduje sa zabezpečenie dezinfekcie komplexne, vrátane dodania dezinfekčných materiálov a prípravkov.
– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie dezinfekcie do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 

objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej dezinfekcie v prípade mimoriadnych udalostí nástup na 
dezinfekciu do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu 
poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky 
objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie 
automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje, aby bola poskytovateľom použitá iba taká chemická dezinfekcia, ktorá pôsobí na 
všetky mikroorganizmy vrátane vírusov.

– Objednávateľ požaduje, aby použitý dezinfekčný prípravok bol účinný na mykobaktérie, spóry, vírusy.
– Objednávateľ požaduje, aby na vykonanie chemickej dezinfekcie bol použitý špeciálny prístroj s riadeným 

množstvom roztoku a reguláciou veľkosti kvapiek.

1.17. Objekt Účelové zariadenie, Nám. sv. Trojice 9, Banská Štiavnica – položka č. 2: 
Dezinsekcia vnútorných a vonkajších priestorov

– Jedná sa o vykonanie dezinsekčných služieb v objekte v správe verejného obstarávateľa. Cieľom 
dezinsekčných služieb je prerušenie ciest pôvodcom nákaz od prameňa pôvodcov, ničenie epidemiologicky 
závažných alebo obťažujúcich článkonožcov, ničenie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti, 
a to formou preventívnej aj represívnej dezinsekcie. Dezinsekcia musí byť zabezpečená komplexne, vrátane 
dodania dezinsekčných materiálov, prípravkov a monitoringu.

– Predpokladaná plocha: cca 660 m2

– Pravidelná dezinsekcia (predpokladaný počet zásahov): 2 x počas trvania zmluvy do 6 týždňov od prvého 
zásahu.

– Poskytovateľ je povinný vykonať dezinsekciu:
– v mesiaci apríl 2022
– mimo uvedený termín v prípade požiadavky objednávateľa

– Objednávateľ požaduje opakovanie dezinsekcie v prípade neúčinnosti vykonanej služby.
– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie dezinsekcie do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 

objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej dezinsekcie v prípade výskytu hmyzu nástup na 
dezinsekciu do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu 
poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky 
objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie 
automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje aby priestory, v ktorých sa bude vykonávať dezinsekcia boli poskytovateľom 
označené výstražnou tabuľou.

1.18. Objekt Účelové zariadenie, Nám. sv. Trojice 9, Banská Štiavnica – položka č. 3: 
Deratizácia priestorov

– Jedná sa o vykonanie deratizačných služieb v objekte v správe verejného obstarávateľa
– Predpokladaná plocha: cca 220 m2

– Pravidelná deratizácia (predpokladaný počet zásahov): 3 x počas trvania dohody.
– Objednávateľ požaduje deratizáciu zabezpečiť komplexne, vrátane dodania deratizačných materiálov 

a prípravkov a monitoringu.
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– Objednávateľ požaduje v prípade neúčinnosti vykonanej služby opakovanie deratizácie doplnením nástrah 
a odstránenie vzniknutých odpadov po výkone služby (napr. zber a odvoz živočíšnych odpadov na likvidáciu 
a pod.)

– Poskytovateľ je povinný vykonať deratizáciu:
– jarný termín: v mesiaci marec 2022
– jesenný termín: v mesiacoch október 2021 a október 2022
– mimo uvedený termín v prípade požiadavky objednávateľa

– Objednávateľ požaduje aby priestory, v ktorých sa bude vykonávať deratizácia boli poskytovateľom 
označené výstražnou tabuľou.

– Objednávateľ požaduje nástup na vykonanie deratizácie do termínu uvedeného v objednávke zaslanej 
objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť 
od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia 
prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri vykonaní nepravidelnej deratizácie v prípade mimoriadnej udalosti nástup na 
deratizáciu do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu 
poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia objednávky 
objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie 
automatickej odpovede).

– Objednávateľ požaduje pri výskyte uhynutých hlodavcov ich likvidáciu do termínu uvedeného 
v objednávke zaslanej objednávateľom na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom 
začína lehota plynúť od doručenia objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa 
(verifikácia prostredníctvom funkcie automatickej odpovede).

2. URGENTNÉ ASANAČNÉ ZÁSAHY V OBJEKTOCH MKSR:

a) Ohnisková dezinsekcia musí byť vykonávaná do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom 
na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia 
objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie 
automatickej odpovede).

b) Ohnisková dezinfekcia musí byť vykonávaná do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom 
na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia 
objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie 
automatickej odpovede).

c) Ohnisková deratizácia musí byť vykonávaná do termínu uvedeného v objednávke zaslanej objednávateľom 
na emailovú adresu poskytovateľa. Pri zaslaní objednávky e-mailom začína lehota plynúť od doručenia 
objednávky objednávateľom na vopred stanovený e-mail poskytovateľa (verifikácia prostredníctvom funkcie 
automatickej odpovede).

Všetky asanačné hygienické zásahy musia byť vykonávané odborne spôsobilými pracovníkmi.

Ohnisková deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia sa vykonáva podľa potreby objednávateľa na priestranstvách 
a v objektoch MKSR, výlučne na základe písomnej objednávky objednávateľa.

Objednávateľom požaduje zabezpečiť bezplatnú likvidáciu odpadu vznikajúceho z vykonávania služieb, ktoré sú 
predmetom zákazky v súlade s platnou legislatívou SR.

3. PODMIENKY POSKYTOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY:
– všetky hygienické zásahy musia byť vykonávané kvalitne odborne spôsobilými osobami, t. j. osobami, ktoré sú 

držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie 
a na prácu s použitými prípravkami,

– objednávateľ požaduje, aby všetky používané biocídne prípravky boli schválené CCHLP, a to aj pre použitie 
v komunálnej sfére.

– objednávateľ požaduje zabezpečiť likvidáciu odpadu vznikajúceho z vykonávania služieb, ktoré sú predmetom 
zákazky, na svoje náklady a riziko, v súlade s platnou legislatívou SR.

V cene za poskytovanie služby musia byť zahrnuté všetky náklady bezprostredne súvisiace s poskytovaním služby 
vrátane dopravných nákladov podľa podmienok a požiadaviek uvedených v tomto opisnom formulári a to najmä 
materiál, práca, likvidácia uhynutých hlodavcov a nespotrebovaných nástrah, doprava, poradenská služba.
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4. HARMONOGRAM A MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Objekt DEZINFEKCIA
DERATIZÁCIA
Jarná
jesenná

DEZINSKECIA

M
K 

SR
 N

ám
. S

N
P 

33

Administratívna budova
september – december 2021
marec – jún 2022
september – december 2022

október 2021
marec 2022
október 2022

apríl 2022*

Priestory vzduchotechniky

MK SR Hurbanove kasárne
miestnosť strážnej služby

september – december 2021
marec – jún 2022
september – december 2022

október 2021
marec 2022
október 2022

apríl 2022*

MK SR Jakubove námestie
september – december 2021
marec – jún 2022
september – december 2022

október 2021
marec 2022
október 2022

apríl 2022*

MK SR Biela
september – december 2021
marec – jún 2022
september – december 2022

október 2021
marec 2022
október 2022

apríl 2022*

Kaštieľ Budmerice
september – december 2021
marec – jún 2022
september – december 2022

október 2021
marec 2022
október 2022

apríl 2022*

Účelové zariadenie
Námestie Sv. Trojice 9, 
Banská Štiavnica

september – december 2021
marec – jún 2022
september – december 2022

október 2021
marec 2022
október 2022

apríl 2022*

* resp. podľa potreby verejného obstarávateľa, pričom v prípade zrealizovaného zásahu bude vykonaná 
opakovaná dezinsekcia a to následne do maximálne 6 týždňov od prvého zásahu
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