Záhradnícke a rekreačné služby
Švermova 45
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie služieb.
Organizácia Záhradnícke a rekreačné služby je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona
č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Kremácia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov“

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:

Záhradnícke a rekreačné služby

Adresa:

Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica

IČO:

00 183 075

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Kontaktné osoby vo veciach technických:

Ing. Janka Majerová
0918 804 401, 048/28 51 805
Mgr. Silvia Potkányová, 0910 906 719

2. Opis predmetu zákazky
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
98371120-1 – Kremačné služby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Predmetom obstarávania zabezpečenie dodávateľa služieb – Krematórium, ktoré bude zabezpečovať odvoz
a kremáciu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do času, kedy bude ukončená rekonštrukcia
prevádzky verejného obstarávateľa - Krematórium a cintorínske služby, Kremnička 60, Banská Bystrica.
Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Výzvy.
3. Predpokladaná hodnota zákazky:

56 875,00 Eur bez DPH

Priemerný počet spopolnení za kalendárny mesiac je 260.
4. Trvanie zmluvy: od 15.04.2019 do 30.06.2019
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu
verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú poskytované.
6. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písme. e) a f)
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Verejný obstarávateľ preto požaduje predložiť:
-

fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, dodávať tovar alebo poskytnúť službu
v predmete zákazky – t.j. prevádzkovanie krematória. Pre účely tejto zákazky bude postačujúce, ak
uchádzač predloží informatívny výpis alebo internetový odkaz na register (ORSR/ŽRSR a pod.);
čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

Ekonomické postavenie: Nepožaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť: kópie Technických preukazov motorových vozidiel, ktoré budú
použité na prevoz ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve.
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ je platcom DPH.
Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť Návrh na plnenie kritérií – Cenovú ponuku, ktorá je uvedená
v Prílohe č. 2. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie aj túto skutočnosť. Neúplná ponuka nebude
hodnotená.
8. Požiadavky na obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky podľa bodu 6 tejto Výzvy.
2. Čestné prehlásenie podľa bodu 6 tejto Výzvy (vzor uvedený v prílohe Výzvy).
3. Cenovú ponuku na predmet zákazky podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy podpísanú štatutárnym zástupcom
uchádzača resp. ním poverenou osobou.
4. Kópie technických preukazov motorových vozidiel, ktoré budú použité na prevoz ľudských pozostatkov a
ľudských ostatkov v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
9. Lehota na predkladanie ponúk: 12.04.2019 do 09:00
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.
Cenové ponuky doručte poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „Kremácia ľudských
pozostatkov a ľudských ostatkov“ na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo e-mailom na adresu
janka.majerova@zaaresbb.sk v skenovanej podobe.
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Janka Majerová, referent pre verejné obstarávanie, ekonomické
oddelenie.
10. Otváranie ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční: 12.04.2019 do 10.00 hod., na adrese uvedenej v bode 1, ekonomické
oddelenie.
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.
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Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na
rokovanie o uzavretí zmluvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na
zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač
nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

V Banskej Bystrici, dňa 04.04.2019
Vypracoval: Ing. Janka Majerová, referent pre VO

PhDr. Ivan Šabo
Riaditeľ organizácie

Prílohy:
č. 1
Opis predmetu zákazky
č. 2
Cenová ponuka
č. 3
Čestné vyhlásenie
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Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky
-

-

Poskytovateľ služby - Krematórium prevezme od objednávateľa ľudské pozostatky a ľudské ostatky
a uskutoční ich kremáciu za dohodnutých podmienok.
Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa budú prepravovať vo vozidle poskytovateľa služby na tento
účel vyrobenom alebo upravenom v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Poskytovateľ služby zabezpečí prepravu priemerne 8 ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
denne a prípadne podľa potreby objednávateľa.
Preprava sa bude uskutočňovať denne od pondelka do soboty v čase od 07:00 hod do 22:00 hod a
v nedeľu od 07:00 hod do 15:00 hod.
Priemerný počet spopolnení za kalendárny mesiac je 260.
Predpokladané množstvo spopolnení nie je možné určiť presne. Budú sa preto vykonávať podľa
aktuálnej potreby a v potrebnom rozsahu, od čoho sa bude následne odvíjať aj hodnota zákazky,
ktorá sa môže zvýšiť, resp. znížiť. Zvýšenie alebo zníženie hodnoty zákazky na základe reálneho
počtu spopolnení počas platnosti zmluvy je prípustné.
Maximálna cena za spopolnenie jedného ľudského pozostatku a ľudského ostatku (okrem
ľudského pozostatku a ľudského ostatku nad 150 kg) vrátane prepravy od objednávateľa na miesto
poskytovateľa služby - Maximálne 87,50 Eur bez DPH

Ďalšie požiadavky
-

-

Zmluvné strany sa dohodli na postupnom plnení zmluvy podľa potrieb objednávateľa, s následnou
fakturáciou 1 x mesačne. Fakturovaná cena bude v závislosti od počtu spopolnení vrátane prevozu
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový
finančný limit, ak mu bude predchádzať uplynutie lehoty účinnosti zmluvy.
Objednávateľovi bude raz mesačne vystavená faktúra za služby poskytnuté poskytovateľom na
základe počtu dovezených a spopolnených ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, ktorá bude
uhrádzaná na číslo účtu poskytovateľa s dobou splatnosti 14 dní.
Poskytovateľ služby doručí urny pri prebraní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov od
objednávateľa. Poskytovateľ služby bude k urnám dokladať potvrdenie o spopolnení v jednom
origináli.
Nájomnú zmluvu možno ukončiť:
o a) písomnou dohodou zmluvných strán pred uplynutím platnosti zmluvy z dôvodu
ukončenia rekonštrukcie krematória - objednávateľa služby.
o b) okamžite pri porušení Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
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Príloha č. 2

CENOVÁ PONUKA
Uchádzač
Obchodné meno:
Sídlo dodávateľa:
Oprávnená osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email:
Telefón:

Cenová ponuka
Cena
v EUR bez
DPH

Predmet zákazky

„Kremácia ľudských
pozostatkov a ľudských
ostatkov“

Výška DPH v
EUR

Cena
v EUR
s DPH

Kremácia ľudského
pozostatku a ľudského
ostatku do 150 kg
(jednotková cena
vrátane prepravy)
Kremácia ľudského
pozostatku a ľudského
ostatku nad 150 kg
(jednotková cena
vrátane prepravy)

Platca DPH: áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

V ..............................................., dňa......................
uviesť miesto a dátum podpisu

.......................................................
pečiatka, podpis uchádzača

Čestné vyhlásenie
Spoločnosť ...................................................................................................
IČO: ..........................................., konajúca štatutárnym orgánom
.................................................................... , týmto čestne vyhlasuje, že
nemá uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ..................................., dňa .........................

..........................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

