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O.OBSTARÁVATEĽ 
Názov : Obec Mojš 
IČO : 00321494 
Štatutárny zástupca : Ing. Štefan Svetko – starosta obce 
Sídlo: Obecný úrad Mojš 01001 Žilina Mojš 147 
Štát:                                  Slovenská republika                                            
Telefón : 041/ 5692383 
E-mail : ocumojs@mail.t-com.sk 
1. DRUH  VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA 
Zákazka podľa zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov § 9, ods.9 
2.  VYHLÁSENIE VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA 
Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 29.4.2015 uverejnením výzvy na predkladanie ponúk na  
internetovej stránke obce Mojš  www.mojs.sk. 
3.  SÚŤAŽNÉ PODKLADY :Nie sú osobitne vypracované 
4. PREDMET VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
4.1. Predmetom verejného obstarávania je dodávka služby : 
-Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
a) Dodanie tovaru. 
Uskutočňovanie dodávky a montáž tovaru: Obec Mojš – požiarna zbrojnica v obci. 
-Tovary 
-Služby 
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Dodávka 3 ks priemyselných  garážových brán pre obecnú požiarnu zbrojnicu v Mojši s montážou. 
V rozmeroch 3500 x 3500 mm výška nadpražia minimálne 420 mm s integrovaným vstupom + DO, 
farba – červená. Otváranie ručné aj elektrické. Je potrebné vlastná obhliadka uchádzača pre 
zameranie otvorov.  
NUTS kód: SK032. 
5. JAZYK PONÚK 
Ponuky žiadame vypracovať v slovenskom alebo v českom jazyku. 
6. POŽIADAVKY NA OBSAH  PONÚK 
Všetky predložené doklady musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami uchádzača  
oprávnenými rokovať v záväzkových vzťahoch. Komplexná ponuka musí byť predložená v jednom 
výtlačku . 
6.1. Identifikačné údaje o uchádzačovi : 
- Fyzické osoby - názov, sídlo,  
- Právnické osoby - - názov, sídlo, štatutárny zástupca, číslo telefónu, IČO,  
Uchádzač musí predložiť v tejto ponuke : 
- fotokópiu živnostenského listu alebo výpisu z Obchodného registra 
6.2. Cena za predmet obstarávania. 
- Cena za predmet obstarania bude pevná . Jej zmena bude možná len v prípade zmeny DPH.  
- Zmluvná cena za dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu služby,  
- Cena sa uvedie  bez DPH a s DPH v € . 
Pri otváraní obálok s ponukami sa prečíta iba celková cena s DPH. 
Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH musí to vo svojej ponuke uviesť 
6.3. Lehota na realizáciu predmetu obstarania. 
Uchádzač  musí  práce   realizovať  do  15 dní od podpisu zmluvy o dielo. V prípade nerešpektovania 
tejto požiadavky súťažný návrh bude vylúčený. 
6.4.Vo svojom návrhu môže uchádzač uviesť aj iné informácie, ktoré považuje z hľadiska  
komplexnosti svojej ponuky za dôležité. Štatutárny  zástupca, číslo telefónu, IČO, bankové spojenie, 
DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, DIČ, IČ DPH 
7. ZMLUVA O DIELO 
7.1. Uchádzač v ponuke nemusí predložiť Zmluvu o dodávke služby. Táto bude vyžadovaná iba  
od úspešného uchádzača.  
7.2. Zmluva o dodávke služby bude predložená v dvoch výtlačkoch. Na požiadanie obstarávateľa je 
uchádzač povinný poskytnúť ďalšie výtlačky Zmluvy včítane príloh. 
8.  ORGANIZÁCIA OBSTARÁVANIA 
8.1. Miesto a spôsob doručenia ponúk : - lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 14.5.2015 do 
14.00 hod. 

Obálka musí byť uzatvorená, a musí byť na nej uvedené : „Priemyselné  garážové brány pre obecnú 
požiarnu zbrojnicu v Mojši  “.  
Ponuky žiadame predložiť v jednom výtlačku. 
8.2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:: 
Uchádzači sa môžu zúčastniť verejného obstarávania pokiaľ splnia podmienky : 
a/ predloženie fotokópie Živnostenského listu   alebo výpisu z Obchodného registra 
8.3. Otváranie obálok s ponukami. 
Obálky s ponukami budú otvorené dňa 14.5.2015. o 17.00 hod. na adrese obstarávateľa v  
Zasadačke obecného úradu. 
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači, ktorí predložili  
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť  
uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača  
alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická  
osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu (právnická osoba) sa preukážu na  
otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa  
preukáže preukazom totožnosti a notársky overenou plnou mocou na zastupovanie 



8.4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú metódu verejného obstarávania okrem  
dôvodov uvedených v § 46 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v prípade,  
ak aj najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti obstarávateľa. V  
prípade zrušenia súťaže z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a), b) ,c) zák. č. 25/2006  
Z. z. v znení neskorších predpisov si obstarávateľ vyhradzuje právo postupovať podľa § 88  
zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  
8.5. Viazanosť ponúk.  
Uchádzači sú viazaní svojimi ponukami do 30.06.2015. 
8.6. Oznámenie výsledku obstarávania. 
Výsledok konania bude oznámený uchádzačom písomne podľa § 44 zák. č. 25/2006 Z. z. v  
znení neskorších predpisov 
8.7. Náklady spojené so spracovaním ponuky hradí uchádzač.  
8.8. Každý uchádzač môže predložiť do súťaže iba jednu ponuku.  
8.9.Zábezpeka  
Nevyžaduje sa. 
8.10.Kritérium pre hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 
1. Kritérium pre vyhodnotenie ponúk : 
-  cena služby, tovaru v € vrátane DPH  
2. Spôsob vyhodnotenia ponúk . 
Úspešným uchádzačom verejného obstarávania sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude mať  
najnižšiu cenu. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. 
8.11. Ostatné náležitosti verejného obstarávania neuvedené v týchto súťažných podkladoch sa riadia 
zákonom č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 
                                                                                                               Ing.Štefan Svetko  
 
                                                                                                                    starosta obce 
 
 


