Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
www.hlohovec.sk

Evidenčné číslo záznamu: 35464/2019/3082/LIC

Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby:
„Prevádzka cintorínov v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo“
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
2. Predmet zákazky na poskytnutie služby:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - prevádzkovanie cintorínov v meste Hlohovec a
m. č. Šulekovo.
3. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk a uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk
na www stránke verejného obstarávateľa:
Dňa 21. 05. 2019 bola Výzva na predkladanie ponúk vrátane súťažných podkladov zaslaná
4 záujemcom a zároveň bola dňa 21. 05. 2019 uvedená Výzva na predkladanie ponúk
vrátane súťažných podkladov zverejnená na www stránke verejného obstarávateľa:
http://egov.hlohovec.sk/default.aspx?NavigationState=870:1:
4. Odôvodnenie:
Komisia na vyhodnotenie ponúk, menovaná verejným obstarávateľom, odporučila verejnému
obstarávateľovi – Mestu Hlohovec, v zastúpení primátorom mesta Ing. Miroslavom Kollárom
uzavrieť zmluvu s uchádzačom Tibor Schottert, Bernolákova 74, 920 01 Hlohovec, IČO:
32835418 v lehote viazanosti ponúk.
Predložená ponuka uchádzača Tibor Schottert, Bernolákova 74, 920 01 Hlohovec, IČO:
32835418 spĺňa požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky. Uchádzač predložil
podrobnú kalkuláciu nákladov (zloženie ceny) na prevádzkovanie pohrebiska (cintorína) a
vyšpecifikoval aj kalkuláciu príjmov – výpočet priemerných ročných príjmov v zmysle VZN
202/2017 mesta Hlohovec pri počte 180 pohrebov za rok (príjmy od nájomcov hrobov,
objednávateľov pohrebov a pohrebných služieb) + výpočet priemerných ročných príjmov z
Mandátnej zmluvy na uzatváranie nájomných a podnájomných zmlúv na hrobové miesta v
zmysle súťažných podkladov bodu 4.1.2 (priemerný počet zmlúv ročne 144 ks), čím
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uchádzač zdôvodnil prekročenie predpokladanej hodnoty zákazky. Uchádzač preukázal
splnenie podmienok účasti, ktoré boli stanovené a jeho ponuka splnila všetky požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré boli stanovené verejným obstarávateľom
vzhľadom na zložitosť predmetu zákazky primerane a akékoľvek znižovanie požiadaviek by
bolo na úkor kvality poskytovaných služieb.
Verejné obstarávanie bolo zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a Internou
smernicou verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ umožnil neobmedzený prístup k
súťažným podkladom, ktoré boli zverejnené na www stránke verejného obstarávateľa:
http://egov.hlohovec.sk/default.aspx?NavigationState=870:1: odo dňa 21.05.2019. Z tohto
dôvodu sa o zadávaní zákazky mohol dozvedieť širší okruh potenciálnych poskytovateľov.
Mesto Hlohovec je povinné plniť podmienky stanovené zákonom č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve a vzhľadom na to, že dňom 30.6.2019 končí zmluva č. ISS: 260/2018 o
zabezpečení služieb na prevádzkovanie pohrebiska v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo so
súčasným poskytovateľom uvedených služieb, nie je časovo možné opätovne vyhlásiť nové
verejné obstarávanie.
Odôvodnenie vypracovala dňa 06.06.2019:
Ingrid Ličková
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

.................................................
Ing. Miroslav Kollár, v.r.
primátor mesta Hlohovec
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