
 
     

                                     OBEC  MOJŠ 

                        010 01 Žilina   
                       IČO: 00321494, DIČO: 2020677571, tel. 041/5692383, ocumojs@mail.t-com.sk 
  
 
                                                                                                       V Mojši, dňa 16.9.2015/703 
 
Vec: Výzva na predkladanie ponúk  
 
I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov a sídlo: Obec Mojš, Mojš 147, 010 01 Žilina 
IČO: 00321494 
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Svetko 
e-mail: ocumojs@mail.t-com.sk 
telefón: 041/5692383 
 
II. Názov zákazky: 
„Obchvat obce Mojš“ 
  /miestna komunikácia s vylúčením nákladnej dopravy/ III. etapa. 
 
III. Opis predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na:  

- vypracovanie Projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej 
dokumentácie pre stavebné konanie  

- vypracovanie oceneného rozpočtu stavby v rozsahu pre použitie pre následné verejné 
obstarávanie, ktorým bude  výber dodávateľa stavby v pdf formáte 

- vypracovanie relevantných technických správ v pdf formáte 
- neocenený rozpočet stavby  v exeli 
- vypracované PD v počte  6  (alebo viac) paré listinnej podobe 
- vypracované PD na CD nosiči v pdf formáte 
- 
- 

inžinierska činnosť vo veci územného konania s príslušenstvom 

- 
inžinierska činnosť vo veci staveného povolenia s príslušenstvom 

Pri vypracovaní ponuky sa riaďte PD a technickými správami, ktoré sú k dispozícii na:     

inžinierska činnosť na zmenu stavby pred dokončením a kolaudáciou stavby včítane 
I. a II. etapy, ktoré sú zrealizované a neskolaudované 

                                       http://www.mojs.sk/pdf/podklad_Mojs.zip 

 
IV. Predpokladaná hodnota zákazky: 
10 300,00 € bez DPH 
Správne poplatky v konaniach sú hradené obcou Mojš 
 
V. Lehota dodania: 
Do 1 mesiaca od podpisu Zmluvy o dielo – dodanie Projektovej dokumentácie s 
príslušenstvom 
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Do 3.mesiacov od podpisu Zmluvy o dielo – dodanie Rozhodnutia o územnom konaní 
Do 4 mesiacov od podpisu Zmluvy o dielo – dodanie Rozhodnutia o stavebnom povolení 
 
VI. Financovanie predmetu zákazky 
Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa – z rozpočtu obce.  

- Lehota splatnosti faktúry – max. 30 dní                                                                                                       
- verejný obstarávateľ neposkytne žiadnu zálohovú platbu                                                                                                       
- faktúra č. 1:  po odovzdaní a prevzatí PD s príslušenstvom 
- faktúra č. 2: po dodaní územného rozhodnutia 
- faktúra č. 3: po dodaní stavebného povolenia 

 
VII. Podmienky účasti 
Uchádzač musí spĺňať podmienku osobného postavenia podľa § 26 ods. 1) písm. f) zákona 
25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
1. Uchádzač splní podmienku účasti predložením kópie dokladu, ktorý preukazuje, že 
uchádzač je oprávnený poskytovať službu, na ktorú predkladá ponuku (výpis z obchodného 
registra, živnostenského registra alebo iného profesijného registra). 
2. Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti osôb, s ktorými má uzavretú pracovnú 
alebo inú zmluvu, na projektové práce – minimálny počet odborne spôsobilých osôb – 2 
osoby 
 
VIII. Obsah ponuky 
1. Identifikácia uchádzača v takom rozsahu ako uviedol VO vo Výzve 
2. Kópia dokladu o oprávnení podnikať 
3. Doklady osôb o odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť – min. 2 doklady dvoch osôb 
4. Ponuka vypracovaná na základe opisu predmetu zákazky – jednoznačné určenie všetkých 
úkonov, ktoré ponuková cena obsahuje 
5 Ocenený a podpísaný návrh Zmluvy o dielo 
6. Doplnená a oprávnenou osobou podpísaná Príloha č. 1 k Výzve  
 
IX. Predkladanie ponúk 
Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa, v lehote na predkladanie 
ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla podnikania uchádzača 
poštou, kuriérom alebo osobne. 
Obal ponuky musí byť označený textom:  názov zákazky „Obchvat obce Mojš“, a formulkou 
„neotvárať“. 
Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
1. Miesto predkladania ponúk 
Obec Mojš, Mojš 147, 010 01 Žilina 
 
2. Lehota na predkladanie ponúk: do 23.09.2015  do 14:00 hod 
3. Lehota viazanosti ponúk 30.11.2015 
4. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk - Najnižšia cena s DPH 
5.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 23.09.2015   o 18.00 hod 
v zasadačke starostu obce  Mojš, Mojš 147, 
 

bez možnosti účasti uchádzačov  

 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí  
1. splnenie podmienok účasti (bod. 1. 2. a 3. Podľa obsahu ponuky)                                                            
2. komplexnosť predloženej ponuky a to v súlade s opisom predmetu zákazky (bod III. 
Výzvy)      



3. po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a dodržanie všetkých požiadaviek uvedených 
v opise predmetu zákazky sa budú vyhodnocovať ponuky, ktoré splnili body 1., 2., 3. a to na 
základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.                                                                                                                                                           
Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou 
sa umiestni na poslednom mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako 
úspešná. 
 
X.  Ďalšie informácie 
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi je možné 
uskutočňovať elektronicky a v listinnej podobe. Príjemca elektronickej pošty je povinný 
potvrdiť jej prijatie elektronicky. Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe. 
 
Prílohy: -     Príloha č. 1 k Výzve  
                    Návrh Zmluvy o dielo   
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                           .............................................       
                                                                                               Ing. Štefan Svetko 
                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1. k Výzve 
 
Názov zákazky:  
Uchádzač:  
.....................................................................................................................................................                                   
názov, sídlo, IČO, e-mailová adresa, tel. kontakt 
 
 
 
 
 
 
 

PONUKA 
 
 
 
 
      
 
Cena  bez DPH za 
kompletnú dodávku 
predmetu zákazky 
 
Sadzba DPH 
 
Cena celkom  s DPH                      

 
bez DPH 
 
 
 
 %             
 
s DPH        

                          
 
 
 
 .................................................
. 
                                                                                                   Meno, priezvisko, funkcia    
                                                                                               a podpis štatutárneho zástupcu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


