
Mesto Rožňava 

 
 

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 : 59/2015/Ka 
 
Názov zákazky : Zabezpečenie pohrebu s kremáciou bez obradu pre mesto Rožňava v roku    
                           2016                             
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    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  2016 
 
4. Predmet zákazky: 

    Predmetom zákazky je zabezpečenie pohrebu s kremáciou  bez obradu pre  mesto 
Rožňava  

    v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v roku 2016. 

 

4.1 Opis predmetu zákazky : 

     Zabezpečenie pochovania  s kremáciou bez obradu  

 

4.2 Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
      - prevoz zosnulého z miesta úmrtia 
      - prevoz zosnulého do najbližšieho krematória 
      - rakva kremačná 
      - chladiarenské zariadenie 1 deň 
      - úprava ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy 
      - kremácia bez obradu 
      - uloženie zosnulého do patologického vaku  
      - uskladnenie urny 
      - uloženie urny do hrobového miesta 
 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
    do 2 000,00 € s DPH 
 
6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
    Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
7. Variantné riešenie: 
    Nepripúšťa sa. 
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8. Požadované doklady: 

Úspešný uchádzač predloží : 
kópiu dokladu o oprávnení podnikať s predmetom podnikania  oprávňujúci dodávať    
tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné  práce podľa   predmetu   
obstarávania  zákazky - výpis  z  obchodného  registra, resp. výpisu zo živnostenského 
registra. Tento doklad môže  uchádzač nahradiť  potvrdením  Úradu  pre  verejné 
obstarávanie  vydaného   podľa  ust. § 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z.z. (potvrdenie o 
zapísaní do zoznamu podnikateľov) . 

 

      9. Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
    Dňa  30.11.2015 do 11.00 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 odboru   
      sociálnych vecí,     tel. č. 058/7773274; 0918792950. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1,2  
Návrh na plnenie kritérií 
 
 



Mesto Rožňava 
IČO : 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava 

 

Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponuky 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuky 

 

Názov zákazky : „Zabezpečenie pohrebu s kremáciou bez obradu pre mesto Rožňava v 

roku 2016 “ 

Verejný obstarávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

 

Obchodné meno uchádzača : ........................................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................... 

 

Štatutárny zástupca : .................................................................................. 

 

Zástupca uchádzača pre rokovanie veciach technických: .................................. 

 

Bankové spojenie : ....................................... Číslo účtu : ............................ 

 

IČO : ............................................ IČ DPH: ............................................... 

 

DIČ : ............................................ 

 

Kontaktná osoba uchádzača : ....................................................................... 

 

Tel. číslo: ............................................................... 

 

e-mail : ..................................................................... 

   

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ........................... dňa ......................       ............................................... 

             štatutárny  zástupca 

          (meno, podpis, pečiatka) 

 

 

 

 

Návrh uchádzača 

na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

Zabezpečenie pohrebu s kremáciou bez obradu pre mesto Rožňava v roku 2016 

 

Cena za celý predmet obstarávania v Eur bez DPH  

Výška  DPH  20%  

Cena za celý predmet obstarávania v Eur vrátane DPH  
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Mesto Rožňava 
IČO : 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava 

 

Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponuky 

 

 

 

Plnenie kritérií pre kremáciu bez obradu 
 

 
 

P. 
č. 

Názov tovaru a služby Počet Cena v 
€ bez 
DPH 

20 % 
DPH 

Cena v 
€ spolu 
s DPH 
 

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    

 Cena spolu : 
/cena pohrebu s prechodným uložením v chladiacom zariadení 
 ( 1 deň  v chladiacom zariadení uchádzača)/ 
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