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Statutární město Ostrava 
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a P řívoz 
odbor investic a místního hospodá řství   
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Výzva k podání cenové nabídky na zajišt ění poh řbení  osam ělých ob čanů 
v městském obvodu Moravská Ostrava a P řívoz 
 
Odbor investic a místního hospodářství, Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky zajištění pohření osamělých občanů v městském 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
 
Název akce Zajišťování pohřbení  osamělých občanů v městském obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz        
 
Požadavek:  zajišťování komplexních služeb pohřbení osamělých občanů v městském obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz: 
 

- dodání kremační rakve 
- dodání smutečního rubáše nebo převzetí oděvu zemřelého, oblékání zemřelé/ho 
- zarakvení zemřelé/ho 
- uložení zemřelé/ho v chladícím zařízení 
- doprava do krematoria nebo k pohřbení do země 
- zpopelnění zemřelé/ho nebo uložení rakve do hrobu 
- úschova urny s ostatky zemřelé/ho po dobu jednoho roku v případě pohřbení žehem 
- uložení zpopelněných ostatků smísením se zemí po roce od zpopelnění, v případě že 

urna nebyla vyzvednuta 
- vyřízení matričních záležitostí   

 
Cenová nabídka bude obsahovat cenu l  pohřbení bez DPH a vč. DPH , výpis z obchodního rejstříku, 
koncesní listinu, návrh smlouvy o dílo. 
 
Cenovou nabídku doručte nejpozději do 22. 4. 2011,  a to buď  doporučeně  poštou na adresu Úřad 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, Prokešovo nám. 8, 
729 29 Ostrava 1 nebo osobně téhož dne na podatelnu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Nabídka musí být předložena v uzavřené obálce s názvem akce a označena „NEOTEVÍRAT – Sout ěž – 
Pohřbení osamělých občanů “.  
 
Případné další informace sdělí pí. Babuláková Jana 
 
 
Ing. Jan Hulva 
vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
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