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Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201928615_Z 

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:  

 Obchodné meno: Záhradnícke a rekreačné služby 

 Sídlo: Švermova 45, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika 

 IČO: 00183075 

 DIČ: 2020459221 

 IČ DPH: SK2020459221 

 Číslo účtu: SK3675000000004017189020 

 Telefón: +421918804401 

1.2 Dodávateľ: 
 

 Obchodné meno: Krematórium Nitra, s. r. o. 

 Sídlo: Československej armády 3, 03601 Martin, Slovenská republika 

 IČO: 45287627 

 DIČ: 2022945738 

 IČ DPH: SK2022945738 

 Číslo účtu:  

 Telefón:  

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Kremácia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

Kľúčové slová: kremačné služby 

CPV: 98371120-1 - Kremačné služby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Druh/y: Služba 

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Položka č. 1: Kremácia nebožtíkov 

Funkcia 

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. 

Priemerný počet spopolnení za kalendárny mesiac je 260. 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 
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Predpokladaný počet 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 počas platnosti zmluvy 

je prípustné. 

Maximálna cena za spopolnenie jedného ľudského 

pozostatku a ľudského ostatku (aj ľudského pozostatku a 

ľudského ostatku nad 150 kg) vrátane prepravy od 

objednávateľa na miesto poskytovateľa služby. 

Maximálne 75,00 Eur bez DPH 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

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 sa zaväzuje, že bude vystavovať doklady o spopolnení, ktoré zašle objednávateľovi, prípadne ich osobne 

prevezme zamestnanec objednávateľa. 

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. 

Zmluvu možno ukončiť: a) písomnou dohodou zmluvných strán pred uplynutím platnosti zmluvy z dôvodu ukončenia 

rekonštrukcie krematória - objednávateľa služby. b) výpoveďou ktorejkoľvek strany v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá 

začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po obdržaní písomnej výpovede. c) okamžite pri porušení Zákona č. 

131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 

Z celkovej ponúknutej ceny od úspešného uchádzača bude možné vypočítať cenu za spopolnenie jedného ľudského 

pozostatku alebo ľudského ostatku vrátane prepravy.  Pri výpočte sa bude vychádzať z celkovej ponúknutej sumy za 

spopolnenie vrátane dopravy, ktorá sa vydelí predpokladaným počtom spopolnení, t.j. 260 a vydelí počtom mesiacov trvania 

zmluvy, t.j. 3 mesiace. Táto jednotková cena bude záväzná počas celého trvania zmluvy. Na základe toho poskytovateľ služby 

predloží do 7 dní od podpisu zmluvy objednávateľovi cenník - rozpis cien služieb, ktoré bude pre objednávateľa vykonávať. 

Okrem cenníka poskytovateľ služby predloží kópiu živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie krematória a kópiu 

Technického preukazu motorových vozidiel použitých na prevoz ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov. 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 ZVO nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 

zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019 alebo do vyčerpania finančného limitu 80 000 EUR bez DPH. 

Názov Upresnenie 

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

 Štát: Slovenská republika 

 Kraj: Banskobystrický 

 Okres: Banská Bystrica 

Obec: Banská Bystrica Ulica: Kremnička 

60 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: 

26.09.2019 10:00:00 - 31.12.2019 20:00:00 
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 

 Jednotka: vyššie opísaná zákazka 

 Požadované množstvo: 1,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 

trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 58 500,00 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 70 200,00 EUR 

V. Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v 

zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria 

jej prílohu č. 1. 

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 

podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy. 

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody 

k tejto zmluve neexistujú. 

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú 

stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 

republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska. 

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými 

stranami. 

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy: 

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 

https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 25.09.2019 10:08:02 

Objednávateľ: 

Záhradnícke a rekreačné služby konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa 

v rámci elektronického trhoviska 

Dodávateľ: 

Krematórium Nitra, s. r. o. konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v 

rámci elektronického trhoviska 


