Obec Mojš
Obecný úrad Mojš ,Mojš 147 01001 Žilina
VEC :
Výzva na poskytnutie informácie – cenovej ponuky – za účelom výberu
poskytovateľa služby v zmysle §99 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. Predmet zákazky :
V rámci zabezpečenia čo najhospodárnejšieho nakladania s finančnými prostriedkami Obce
Mojš dovoľujem si Vás požiadať o spracovanie a dodanie cenovej ponuky na predmet zákazky:
Priemyselné garážové brány pre obecnú požiarnu zbrojnicu v Mojši
2. 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
IČO :
00321494
Telefón :
041/ 5692383
E-mail :
ocumojs@mail.t-com.sk
Súťažné podklady budú zverejnené na internetovej stránke verejného obstarávateľa
www.mojs.sk od 29.4.2015
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
3.
-Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
-Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
-Názov zákazky- Priemyselné garážové brány pre obecnú požiarnu zbrojnicu v Mojši
.
4.
-Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb.
-Stavebné práce
-Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Mojš – Požiarna zbrojnica v obci Mojš
-Tovary
-Služby
NUTS kód: SK032.

4.1.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Výber zmluvného partnera na dodávku Priemyselných garážových brán pre obecnú požiarnu zbrojnicu v Mojši.
4.2.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet Hlavný slovník: 45233120-6.
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Rekonštrukcie časti obecných komunikácii v obci Mojš v rozsahu m2 podľa priloženej katastrálnej mapy
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:
Hodnota: 8000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 1
5. Podmienky financovania:
- Financovanie predmetu zákazky sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom bez poskytnutia zálohy
alebo preddavku a to na základe doručenej konečnej vyúčtovacej faktúry , ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi
po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.
Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných zdrojov objednávateľa,
- Úhrada za predmet zákazky víťazovi bude realizovaná prevodným príkazom na 30 dňovú splatnosť.

6. Podmienky účasti v súťaži:
Preukázanie osobného postavenia prostredníctvom § 26 v spojení s §128 ods.1 zák. č. 25/2006 Z. z.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa §26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní predložením kópií dokladov:
a. Kópiu dokladu o oprávnení podnikať, vyhotovenú z originálu nie staršiu ako 6 mesiacov.
b. Čestné prehlásenie o tom ,že uchádzač spľňa podmienky účasti o verejnom obstarávaní podľa § 26
zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Požadované doklady môžu byť nahradené potvrdením o zápise do zoznamu podnikateľov podľa § 128
ods.1 zákona o verejnom obstaraní.
7. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy a v súlade so súťažnými
podkladmi. Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač ktorí v ponuke nepredložil doklady
preukazujúce:
- nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo informácií, ktorými preukazuje splnenie podľa
bodu 6.
- podmienok účasti v súťaži
- predloží neplatné doklady
- poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie
- nebude spĺňať podmienky účasti v súťaži podľa súťažných podkladov.
8. Lehota dodávky:
do 15 dní od podpisu zmluvy o dielo.

9. Obsah ponuky .
Ponuka musí obsahovať:
- doklady a dokumenty preukazujúce splnenie týchto podmienok účasti podľa bodu 7 tejto výzvy,
- návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk,
- podpísaný návrh zmluvy
- ocenený výkaz výmer (rozpočet ) ak nie je súčasťou zmluvy,
10. Predkladanie ponúk:
- lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 14.5.2015 do 14.00 hod.
- Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou alebo osobne:
Obecný úrad Mojš ,kontaktná osoba Ing. Štefan Svetko – starosta obce Mojš 147 01001 Žilina
- Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo v českom jazyku.
- Na obálku sa uvedie : Výzva na dodávku Priemyselných garážových brán pre obecnú požiarnu zbrojnicu v
Mojši.
Po tomto termíne nebudú zaslané informácie predmetom skúmania v rámci prieskumu trhu pre účely
výberu zmluvného partnera.
Zaslanie informácie – cenovej ponuky, ktorá tvorí podklad pre výber zmluvného partnera na uvedený predmet
zákazky nezakladá pre odosielateľa žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
- cena
- presné určenie kritérií je v súťažných podkladov
12. Oznámenie a vyhodnocovanie ponuky:
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk.
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom jednotlivo
bude oznámené, že ich ponuka neuspela.

Za vašu spoluprácu vopred ďakujeme.
Ing. Štefan Svetko
starosta obce

