
                 Obec Mojš                          

                                                                                            
Obecný úrad Mojš ,Mojš 147 01001 Žilina 

                      Prieskum trhu požiadavka na predloženie                      

                      cenovej ponuky  na poskytnutie služby                                                          

- podľa  ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene  a doplnení niektorých zákonov za účelom zistenia 
predpokladanej hodnoty zákazky. 

VEC :V rámci zabezpečenia čo najhospodárnejšieho nakladania s finančnými prostriedkami 

Obce Mojš dovoľujem si Vás požiadať o spracovanie a dodanie cenovej ponuky na predmet 

zákazky: 

Predmet zákazky : Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť na obslužnú 

obojsmernú komunikáciu v obci Mojš 

1. Identifikácia obstarávateľa : 

Názov : Obec Mojš 

IČO : 00321494 

Kontaktná osoba : Ing. Štefan Svetko – starosta obce 

Sídlo: Obecný úrad Mojš 01001 Žilina Mojš 147 

Štát Slovenská republika                                            

Telefón :041/ 569238  E-mail : ocumojs@mail.t-com.sk 

2. Špecifikácia : 

- projektovú dokumentáciu na obslužnú komunikáciu v dĺžke 1,5 km a šírke 7 m. 

Komunikácia má byť projektovaná po pravej strane smer Varín - Žilina  

 - rozsah projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie musí byť spracovaný v zmysle 

cenníka Unika v zmysle prílohy č.1.   

- inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním územného rozhodnutia na obslužnú komunikáciu. 

mailto:ocumojs@mail.t-com.sk


- inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia na zmenu stavby pred 

dokončením a kolaudáciou stavby na základe stavebného povolenia vydaného SÚ Teplička 

nad Váhom č. 212/2585 vydaného 5.6.2013 a č.213/1666 vydaného 4.7.2013. 

3.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

     3.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

     3.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

Záujemca umožní  nahliadnutie do pôvodného projektu ktorí sa nachádza na Obecnom úrade 

Mojš . 

 Kontaktná osoba- Daniel Mikoláš  tel.0944670263 

4. ponúkaná cenová relácia musí byť  bez DPH.  

5. Predpokladaná hodnota zákazky :  6000 € bez DPH 

6.  Podmienky účasti uchádzačov : 

6.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet   

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.   

7.  Lehota na predloženie ponúk: 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 2.9.2015 do 14,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa obstarávateľa uvedená v bode 

1.alebo emailom na adresu ocumojs@mail.t-com.sk . 

8. Lehota plnenia – September 2015 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk a ich vyhodnotenie: 

     9.1 Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka . 

 

Za vašu spoluprácu vopred ďakujeme.           

V Mojši  13.8. 2015                                                                               Ing. Štefan Svetko       

                                                                                                                                         starosta obce 

 


