Strana 1 z 1

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je prevádzkovanie útulku pre psov v Žiari nad Hronom za podmienok :


















zabezpečovať komplexné služby súvisiace so starostlivosťou o psov umiestnených v útulku,
vrátane starostlivosti o chorých psov a starostlivosti o úrazové stavy psov, zabezpečovania
nevyhnutných operácií a iných veterinárnych zákrokov v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach
o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá;
bezodkladne vypracovať a dodržiavať prevádzkový poriadok útulku a zabezpečovať plnenie všetkých
povinností súvisiacich s prevádzkovaním útulku v zmysle príslušných právnych predpisov SR;
bezodkladne zmluvne zabezpečiť poskytovanie odborných veterinárnych činností a služieb
nevyhnutných na zabezpečenie hlavných cieľov útulku a pohody odchytených túlavých zvierat;
viesť evidenciu o prijatých, usmrtených a odoslaných odchytených túlavých zvieratách a o zvieratách
narodených odchyteným túlavým zvieratám po ich prijatí do útulku v zmysle vyhlášky č. 123/2008 Z.
z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a
útulky pre zvieratá;
aktívne riešiť problematiku nekontrolovaného množenia psov v katastrálnom území mesta Žiar nad
Hronom,
zabezpečovať adopciu psov umiestnených v útulku, tak aby bol neustále voľný aspoň jeden koterec
v karanténnej časti útulku;
zabezpečovať krmivo pre psov umiestnených v útulku;
organizovať dobrovoľné finančné zbierky na podporu fungovania útulku a zvyšovania komfortu pobytu
odchytených psov;
zabezpečovať edukáciu mládeže v oblasti starostlivosti o psov;
zabezpečovať, aby útulok bol bezplatne sprístupnený verejnosti minimálne osem hodín denne;
zabezpečovať prevádzkyschopnosť elektrického zabezpečovacieho systému (ďalej len EZS) útulku
pre psov a prenos signálu na pult centrálnej ochrany umiestnený na Mestskej polícii v Žiari nad
Hronom (ďalej len ako „MsP“);
vykonávať úpravy a údržbu priestorov,
útulok musí byť sprístupnený verejnosti 3 hodiny denne. Tento čas musí byť vyznačený na útulku
a taktiež na internetovej stránke útulku
kontaktné údaje zodpovednej osoby (telefonický kontakt) musí byť uvedený na výveske priamo na
útulku a na internetovej stránke útulku
Poskytovateľ je povinný :
a) oznámiť objednávateľovi skutočnosť, že došlo k úhynu psa a tento bude odovzdaný na miesto
uskladnenia vedľajších živočíšnych produktov - kadáverov, ktoré má objednávateľ zmluvne
zabezpečené s poskytovateľom služby Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. (ďalej len „miesto
uskladnenia vedľajších živočíšnych kadáverov“). Oznámenie bude vykonané telefonicky: na odbor
odpadového hospodárstva tel. č.: 0905 539 240, 045/678 71 25 – 40 alebo e-mailom:
lucia.soucova@ziar.sk alebo ivana.martincova@ziar.sk a
b) následne zabezpečiť dovoz a odovzdanie uhynutého psa (kadáver) na miesto uskladnenia
vedľajších živočíšnych produktov - kadáverov
 Objednávateľ:
zabezpečí, aby kadávery z útulku, umiestnené na mieste uskladnenia vedľajších živočíšnych
produktov - kadáverov zo strany poskytovateľa, boli odovzdané na zákonné zneškodnenie v zmysle
platnej právnej legislatívy prostredníctvom poskytovateľa služby Technické služby – Žiar nad Hronom,
a.s.

