Obec Mojš
Mojš 147
010 01 Žilina
IČO:00321494

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa ust. § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov zákazky: „Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia miestnych komunikácií,
chodníkov v obci Mojš“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:
Názov:
Obec Mojš
IČO:
00321494
Kontaktná osoba:
Ing. Štefan Svetko
Sídlo:
Mojš 147
Obec:
Mojš
PSČ:
010 01 Žilina
.
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Predmet zákazky: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia miestnych komunikácií,
chodníkov v obci Mojš
3. Druh zákazky: poskytnutie služby
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet
zákazky.
5. Opis predmetu zákazky: Je poskytnutie služby – projekčné práce. Projektová
dokumentácia rekonštrukcie ciest, chodníkov v obci Mojš, v rozsahu pre stavebné
povolenie vrátane podrobných rozpočtov, sprievodnej správy a technickej správy.
Dokumentácia sa požaduje v 6 ks paré ku každej ceste ktorá spadá do rozsahu projektu
+ 2 x v digitálnej podobe na CD nosiči.

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71242000-6 – Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 2.500,00 EUR bez DPH
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8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Kompletná projektová dokumentácia
v počte 6 paré, vrátane podrobných rozpočtov, sprievodnej a technickej správy.

9. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mojš
10. Variantné riešenie: neumožňuje sa
11. Obhliadka miesta: Obhliadka miesta sa uskutoční dňa 9.12.2015 o 14:00 Stretnutie
záujemcov o obhliadku miesta resp. objektu projektovania sa uskutoční na adrese
uvedenej v bode 1. tejto výzvy. Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa
nezúčastni obhliadky môže predložiť ponuku.

12. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 8.12.2015 do 14.12.2015 hod
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obecný úrad Mojš
Mojš 147
010 01 Žilina

V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne a to
v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 13.00 hod.
13. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou,
kuriérom alebo osobne v súlade s bodom 11. Ponuky budú predkladané v slovenskom
jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke)
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia:
„PD – rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov - Mojš - neotvárať“
14. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie
kritérií a Rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom
DPH bude posudzovaná cena celkom.
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15. Lehota viazanosti ponúk: 31.01.2016
16. Obsah ponuky:
-

Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku v troch origináloch, ktorá obsahuje:
Vyplnený spôsob určenia ceny – príloha č. 1 tejto výzvy
Dôkaz o oprávnení podnikať v predmete zákazky – originál, fotokópia
alebo vytlačený z internetu.
(Obchodného registra alebo
živnostenského registra).

17. Otváranie ponúk:
V prítomnosti uchádzačov.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 15.12.2015 o 16:00 hod
Miesto: Mojš 147
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, originálom
alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo
živnostenského registra (fyzická osoba - podnikateľ), resp. výpisu z obchodného
registra (právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v
obchodnom registri).
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo
úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského
registra, resp. výpisu z obchodného registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo
jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie.
18. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov
Verejného obstarávateľa a so zdrojov Európskej únie prostredníctvom Programu
rozvoja vidieka 2014-2020, pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach.
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
-

nebude predložená žiadna ponuka,
predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
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Prílohy:
Príloha č. 1 – Spôsob určenia ceny
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy

V Mojši, dňa 4.12.2015
_____________________________
Ing. Štefan Svetko – starosta

