Mesto Sládkovičovo
Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 00306177

podľa § 281 až 288 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a
v súlade s § 9a, ods. 9 zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a uznesením Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove Č. 217/M-2017 zo dňa 14. 06.2017
vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž
na prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska v meste Sládkovičovo.
Predmetom obchodnej verejnej sút'aže je prenájom domu smútku v Sládkovičove
s príslušenstvom, chladiacim a ostatným zariadením, Cintorínska Č. 1347 Sládkovičovo na
parc. Č. 2633, prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska v meste Sládkovičovo,
vedeného na parc. Č. 2632 a 2635 od 01.10. 2017 na dobu 5 rokov za ekonomicky
najvýhodnejších podmienok.
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej internetovej stránke mesta Sládkovičovo
www.sladkovicovo.sk a na úradnej tabuli mesta Sládkovičovo.
Súťažné podmienky:
1. Záujemcom môže byť subjekt, ktorý v zmysle § 16, ods. 15 zákona NR SR
Č. 355/2007 Z. z
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov disponuje osvedčením odbornej spôsobilosti na
prevádzkovanie pohrebiska a prevádzkovanie pohrebnej služby.
2. Súťažné návrhy sa podávajú v uzavretej obálke označenej heslom

"Súťaž - prenájom domu smútku, prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska
v meste Sládkovičovo- NEOTVÁRAŤ",
s presným označením odosielateľa - uchádzača.
Súťažné návrhy sa doručujú na adresu: Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad, Fučíkova 329,
92521 Sládkovičovo
najneskôr do 31.07.2017 (posledný deň prijatia návrhu) do 10,00 hod. Pri ponukách
zasielaných poštou nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle
vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.
Súťažný návrh musí obsahovať:
1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete súťaže - výpis zo živnostenského registra
nie starší ako 3 mesiace,
2. osvedčenie o odbornej spôsobilosti
na prevádzkovanie pohrebnej služby ana
prevádzkovanie pohrebiska v zmysle § 26 zákona Č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve ,

3. prehľad o personálnych, technických a materiálnych kapacitách žiadateľa, ktoré má
k dispozícii na kvalitné zabezpečenie poskytovaných služieb v súlade so zákonom č.
131/20 lOZ. z. o pohrebníctve, prípadne popis spôsobu zabezpečenia predmetných
služieb, ak ich zabezpečuje inak ako vlastnými kapacitami,
4. návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska vrátane Cenníka cintorínskych služieb
v súlade s platnou legislatívou (zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve), ktorý bude
preložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Sládkovičove,
5. cenový návrh na výšku ročného prenájmu budovy Domu smútku s chladiacim
zariadením a príslušenstvom,
6. návrh spôsobu prevádzkovania domu smútku, vedenia evidencie hrobových miest,
vyberania poplatkov za hrobové miesta, otvárania cintorína a pod.
Doklady v súťažnej obálke, predložené účastníkom súťaže, musia byť originály alebo ich
overené fotokópie.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
o vybrať najvhodnejší návrh v súlade s § 286 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení,
o meniť zverejnené podmienky súťaže, zrušiť súťaž alebo odmietnuť všetky predložené
návrhy.
Ďalšie podmienky obchodnej verejnej sút'aže :
o Do súťaže nebudú zahrnuté návrhy, ktorých obsah nezodpovedá uverejneným
podmienkam súťaže ako ani návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti.
o Predložený návrh záujemca nemôže odvolať po uplynutí lehoty pre predloženie
súťažných návrhov.
o Vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza.
o Do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky dodržané
podmienky súťaže pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže.
o Vyhlasovateľ vybranému záujemcovi bezodkladne oznámi prijatie návrhu a súčasne aj
určí dátum podpísania zmluvy. Zároveň bez zbytočného odkladu upovedomí
záujemcov, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy boli odmietnuté.
o Ostatné obchodné a platobné podmienky budú spresnené v zmluve.
Bližšie informácie záujemcom poskytne na Mestskom úrade v Sládkovičove:
Ing. Anton Szabó - primátor mesta, tel. č.: 031/7842835, e-mail: primator@sladkovicovo.sk
alebo Mgr. Katarína Štefunková, prednostka MsÚ tel. č. 031/7883909, e- mail:
prednostka@sladkovicovo.sk . Komisiu na vyhodnotenie OVS menuje primátor mesta.

/
Ing. Anton Szabó /'
primátor mesta

V Sládkovičove 15.06.2017

