
Výzva na predkladanie ponúk  
 
v súlade s § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby  s názvom  
 
Číslo : 56/2014/Ka 
 
Názov zákazky : Zabezpečenie pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre mesto 
Rožňava v roku 2015   
                             
 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:               00328 758   
    Kontaktná osoba : 
    Vo veciach verejného obstarávania: Mária Kardošová 
    Telefón: 058/7773256 
    e-mail: maria.kardosova@roznava.sk  
 
2. Typ zmluvy:  
Objednávka 
  
3. Miesto  a termín dodania :  
Mesto Rožňava 
Termín dodania rok  2015 
 
4. Predmet zákazky:  
Predmetom zákazky je zabezpečenie pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre  
mesto Rožňava v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v roku 2015. 
4.1 Opis predmetu zákazky :  
Zabezpečenie pochovania: 
a/ s kremáciou bez obradu pre dospelých 
b/  pohrebom bez obradu  pre dospelých 
4.2 Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
- prevoz zosnulého z miesta úmrtia 
- prevoz zosnulého do najbližšieho krematória 
- rakva (základná, jednoduchá) 
- rakva kremačná 
- chladiarenské zariadenie 1 deň 
- úprava ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy 
- pohreb bez obradu 
- kremácia bez obradu 
- uloženie zosnulého do patologického vaku  
- uskladnenie urny 
- uloženie urny do hrobového miesta 
 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:  
Do 2000 € s DPH 
 
6. Možnos ť rozdelenia cenovej ponuky:  
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
7. Variantné riešenie:  
Nepripúšťa sa. 
 



8. Požadované doklady:  
• Kópiu dokladu o oprávnení dodávať službu na predmet zákazky.  

 
      9. Lehota na predkladanie cenových ponúk :  

    Dňa  28.11.2014 do 13.00 hod. 
    Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo osobne     
   na adresu :  Mestský  úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava .  Obálku označte :     
   „  Pohrebné služby“-   Neotvárať!  

• cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 
 
         10. Podmienky financovania :  

  Predmet zákazky bude financovaný  z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. 
Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.  

 
11. Obsah ponuky  
      Ponuka obsahuje: ponuku na celý predmet zákazky na formulári  „Návrh na plnenie kritéria“    
      (Príloha č.1 a Príloha č. 2) a doklad podľa bodu 8 
 
 
12. Kritérium na hodnotenie ponúk:  
      - najnižšia cena v EUR vrátane DPH za dodanie celej zákazky. 
   
13. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:  
      V tejto Výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné   
      podklady sa preto neposkytujú. 
 
14. Ďalšie informácie:  
      Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba : Ing. Katarína Valková, vedúca odb.soc.vecí,     
      tel. č. 058/7773274; 0918792950. 
 
 
 
 
Príloha č.1,2  
Návrh na plnenie kritérií 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

Návrh na plnenie kritéria  

 

 

Cenová ponuka 

 

Názov  zákazky: Zabezpečenie pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre mesto 
Rožňava v roku 2015   
                              
 

 
P.č. Názov kritéria 

Cena bez 
DPH 

DPH 
20% 

Cena 
vrátane 
DPH 

1 Pochovanie bez obradu     
   

   

2 Pohreb bez obradu s  kremáciou     
         

   

Cena celkom 

 
   

Plátca DPH   ÁNO / NIE ( nehodiace sa preškrtnite) 

 

Obchodné meno uchádzača 
:..................................................................................................................... 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : 
.................................................................................................................. 
 
 
IČO : .............................................. 
 
 
Tel. č.: ............................................ 
 
 
e-mail: ...................................................................................... 
 
 
 
Osoba oprávnená v mene uchádzača konať : ....................................................................... 
       meno, priezvisko, podpis 
 
 

V...................................dňa:.........................             

                             



Príloha č.2 
1 .Plnenie kritérií pre pohreb bez obradu – dospelí    
 
P.
č. 

Názov tovaru a služby   Počet Cena v € 
bez DPH 

20 % 
DPH 

Cena 
spolu  

1. Prevoz zosnulého z miesta úmrtia 1    
2. Manipulácia s mŕtvym telom  

na mieste úmrtia 
1    

3. Administratívne úkony súvisiace s prevzatím 
zosnulého z patológie 

1    

4. Pohrebná rakva (základná, jednoduchá) 
 

1    

5. Uloženie zosnulého do patologického vaku  
(vrátane ceny za vak) 

1    

6. Obliekanie resp. úprava zosnulého 1    
7. Všetky náklady spojené s pohrebom zosnulého 

na cintoríne (výkop hrobovej jamy, osadenie 
dreveného kríža, poplatky za hrobové miesto na 
10 rokov| 

1    

8.  Prechodné uloženie zosnulého v chladiacom 
zariadení do zákonnej lehoty pochovania, za 
každý aj načatý deň 

1    

 SPOLU cena pohrebu s prechodným 
uložením v chladiacom zariadení ( 1 de ň v 
chladiacom zariadení uchádza ča) 

    

 
2. Plnenie kritérií pre kremáciu bez obradu – dospe lí   
 
P.
č. 

Názov tovaru a služby  Počet Cena v € 
bez DPH 

20 % 
DPH 

Cena 
spolu  

1. Prevoz zosnulého z miesta úmrtia 1    

2. Manipulácia s mŕtvym telom  
na mieste úmrtia 

1    

3. Administratívne úkony súvisiace s prevzatím 
zosnulého z patológie 

1    

4. Kremačná rakva (základná, jednoduchá) 1    
5. Uloženie zosnulého do patologického vaku  

(vrátane ceny za vak) 
1    

6. Obliekanie resp. úprava zosnulého 1    

7. Uloženie zosnulého v chladiacom zariadení do 
doby kremácie za každý aj načatý deň 

1    

8. Prepravný výkon pohrebného vozidla do 
Krematória v Košiciach (Rožňava-Košice-Rožňava 
– cca 160 km)  

1    

9.  Kremačné služby ( vrátane všetkých výdavkoch 
spojených s kremáciou – spopolnenie, úprava 
popola, základná popolnica  s označením, 
zaslanie urny) 

1    

10 Uloženie urny do hrobového miesta 1    

11 Uskladnenie urny 1    

 SPOLU cena pohrebu s prechodným uložením 
v chladiacom zariadení ( 1 de ň v chladiacom 

    



zariadení uchádza ča) 
 


