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Vec:
Výzva na predkladanie ponúk v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby:
„Prevádzka cintorínov v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo“ podľa § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní:
Mesto Hlohovec
zastúpené: Ing. Miroslavom Kollárom, primátorom mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
sídlo: M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
tel. č: 033/7368101
a fax: 033/7423228
e-mail: ingrid.lickova@hlohovec.sk
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ingrid Ličková
e-mail: ingrid.lickova@hlohovec.sk

2.

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - prevádzkovanie cintorínov v meste
Hlohovec a m. č. Šulekovo.

2.1

Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 98371110-8 Cintorínske služby
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
98371111-5 Údržba cintorínov
79993000-1 Správa budov a zariadení
90911200-8 Čistenie (upratovanie) budov

3.

Miesto dodania zákazky:
Cintorín v Hlohovci a cintorín v m. č. Šulekovo

4.

Rozsah predmetu zákazky (požadované množstvo):
Predmetom zákazky je podrobnejšie vymedzený v súťažných podkladoch, ktoré tvoria
prílohu č. 1 k tejto výzve.

5.

Možnosť predloženia cenovej ponuky na predmet zákazky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ
neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné
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riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť,
akoby nebolo predložené.
6.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020

7.

Lehota na predkladanie cenových ponúk do:
dňa 03. 06. 2019 do 12:00 h
Spôsob predkladania ponúk je bližšie uvedený v súťažných podkladoch

8.

Celková predpokladaná hodnota zákazky:
47.038,92 EUR bez DPH

9.
9.1

Obhliadka miesta dodania zákazky:
Záujemcovia môžu uskutočniť obhliadku miesta poskytnutia služby, aby boli plne
oboznámení s miestnymi podmienkami, prístupmi, rozsahom a charakterom služieb,
rizikami škôd a s podmienkami, za ktorých budú služby poskytované. Výdavky spojené
s obhliadkou miesta poskytnutia služby idú na ťarchu záujemcu.

9.2

V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta poskytnutia služby, si záujemca
môže dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou zodpovednou za vykonanie
obhliadky prípadne bližšie informácie o zákazke poskytne:
Ing. Zuzana Nosková – tel. č. 033/ 7368213 zuzana.noskova@hlohovec.sk
v pracovných dňoch pondelok - piatok od 8:00 h do 11:30 h

10.

Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- najnižšia cena
Spôsob vyhodnotenia ponúk je podrobne uvedený v súťažných podkladoch.

11.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2019

12.

Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania zákazky sú definované v súťažných podkladoch.

13.

Ostatné informácie
Podrobnosti týkajúce sa tejto zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Ing. Miroslav Kollár, v.r.
primátor mesta Hlohovec
Príloha:
1. Súťažné podklady
2. Zoznam technických zariadení a hnuteľného majetku, umiestneného v areáli cintorínov a
v budovách, určeného na užívanie spolu so stavbou
3. Krycí list ponuky
4. Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
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5. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky - návrh zmluvy o zabezpečení služieb
na prevádzkovanie pohrebiska v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo podľa zákona
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
6. Cenník, ktorý je súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 202/2017
– Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo
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