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V Bratislave 01.12.2016 

HOMJ/11219/2016 

 

 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  

na zadanie zákazky podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov 

 

 

1. Predmet a účel obstarávania 

Zadanie zákazky ,,Pohrebné služby pre sociálne pohreby pre MČ Bratislava – Nové 

Mesto,, podľa § 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Spôsob vykonania prieskumu 

Výzva na predkladanie ponúk bola vykonaná písomne a elektronicky, oslovení boli 5   

uchádzači dňa 24.11.2016 

 

Názov a adresa uchádzača č. 1 

MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy 

Šafárikovo námestie 3 

811 08 Bratislava 

kontakt@marianum.sk  

             

Názov a adresa uchádzača č. 2 

MAESTUS – pohrebná služba 

Sasinkova 15 

811 08 Bratislava 

            maestuds@maestus.sk   

 

Názov a adresa uchádzača č. 3 

MEMORIA – pohrebná služba 
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Dunajská 62 

811 08 Bratislava 

            bosco33@gmail.com   

 

Názov a adresa uchádzača č. 4 

ODO s.r.o. – pohrebná služba 

Jasovská 1 

851 07 Bratislava 

            odosro@centrum.sk     

 

Názov a adresa uchádzača č. 5 

PIETA – pohrebná služba  

Mlynské Nivy 8 

811 09 Bratislava 

            pieta@pieta.sk  

 

Názov a adresa uchádzača č. 6 

PRVÁ BRATISLAVSKÁ POHREBNÁ  – pohrebná služba  

Kutlíková 17 

851 05 Bratislava 

            info@pohrebnasluzba-bratislava.sk  

 

Názov a adresa uchádzača č. 7 

STRÍŽ LADISLAV – pohrebná služba 

Trojičné námestie 12 

821 06 Bratislava 

            juditastrizova@topa.sk   

 

3. Zistené údaje 

V lehote na predloženie ponuky do 01.12.2016 do 12:00 hod. boli predložené 2 ponuky.  

► Vo výzve na predloženie cenovej ponuky je predpokladaná hodnota zákazky bez    

    DPH: 8 333,00 € /s DPH: 9 999,60 €/  

           ► Na služby za chladiace zariadenie bude uzatvorená samostatná zmluva s zdrav. zariadením,   

               poskytujúcim tieto služby.  
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Názov a adresa uchádzača č. 1 

MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy 

Šafárikovo námestie 3 

811 08 Bratislava 

IČO: 17 330 190 

kontakt@marianum.sk  

• sociálny pohreb bez obradu pre dieťa – celková cena s DPH: 326,00€ 

• sociálny pohreb bez obradu pre dospelého – celková cena s DPH: 400,00 € 

• kremácia dieťaťa bez obradu – celková cena s DPH: 184,00 € 

• kremácia dospelého bez obradu – celková cena s DPH: 230,00 € 

            Celková cena zákazky /za všetky druhy pohrebov/ s DPH: 1 140,00 €  

            /Uchádzač nie je platcom DPH/      

 

Názov a adresa uchádzača č. 7 

STRÍŽ LADISLAV – pohrebná služba 

Trojičné námestie 12 

821 06 Bratislava 

IČO: 34 332 197 

            juditastrizova@topa.sk 

• sociálny pohreb bez obradu pre dieťa – celková cena s DPH: 320,21 € 

• sociálny pohreb bez obradu pre dospelého – celková cena s DPH: 395,56 € 

• kremácia dieťaťa bez obradu – celková cena s DPH: 178,61 € 

• kremácia dospelého bez obradu – celková cena s DPH: 224,02 € 

            Celková cena zákazky /za všetky druhy pohrebov/ s DPH: 1 118,40 €       

   

 

4. Zhodnotenie a výber uchádzača (na základe údajov podľa bodu č. 1 a č. 3 a zvážením aj 

vlastných nákladov uviesť najvhodnejšieho uchádzača) 

 

Názov a adresa uchádzača č. 7 

STRÍŽ LADISLAV – pohrebná služba 

Trojičné námestie 12 

821 06 Bratislava 

IČO: 34 332 197 
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            juditastrizova@topa.sk 

• sociálny pohreb bez obradu pre dieťa – celková cena s DPH: 320,21 € 

• sociálny pohreb bez obradu pre dospelého – celková cena s DPH: 395,56 € 

• kremácia dieťaťa bez obradu – celková cena s DPH: 178,61 € 

• kremácia dospelého bez obradu – celková cena s DPH: 224,02 € 

            Celková cena zákazky /za všetky druhy pohrebov/ s DPH: 1 118,40 €       

            Poznámka: 

            K celkovej cene pohrebu, kremácie, budú fakturované aj služby za chladiace zariadenia, podľa  

            skutočného počtu dní poskytnutej služby. 

            Na služby za chladiace zariadenie bude uzatvorená samostatná zmluva so zdrav. zariadením,   

            poskytujúcim tieto služby.  

 

5. Meno a priezvisko, funkcia zamestnanca z odboru alebo oddelenia zodpovedného 

za vecnú stránku VO, ktorý vykonal prieskum: Homolová Jana 

 

6. Dátum vykonania prieskumu: 01.12.2016 

Podpis: 

JUDr. Jaroslav Matovič v. r. 

Mgr. Iveta Marčíková 
 

v. r. 

Ing. Mgr. Ľubomír Baník  v. r. 

 

 

7. Meno, priezvisko a funkcia štatutára, ktorý schválil vyhodnotenie prieskumu: 

Mgr. Rudolf Kusý – starosta Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

Dátum: 

 

01.12.2016 

 

Podpis: 

 

Mgr. Rudolf Kusý, v. r. 

 
 


