
                                        V Ý Z V A 

                     na  predkladanie ponúk – podpr ahová zákazka  
„Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou Motešice SO 02 pristavba 

materskej školy“ 
 
 

1.     Identifikácia  verejného obstarávate ľa: 
        Názov:  Obec Motešice                                                                            
        Zastúpená: Mária Mišáková, starostka obce    
        Sídlo:    Obecný úrad, Machná čska 288, 913 26 Motešice,                                                              
        Telefón:   032/ 659 4797,  Fax: 032/ 659 4798,   Web:  www.motesice.sk  
        Vo veciach verejného obstarávania:  Kontakt ná osoba - Július Santer 
        Telefón:  0908 936837,   E-mail:  jsanter@monetatn.sk 
 
2. Druh postupu: 

Verejná súťaž, zadávanie podprahovej zákazky na dodanie prác s výzvou na predloženie 
ponuky 

      
 3.    Typ zmluvy:  
         Zmluva o dielo 

 4.     Predmet obstarávania:   
         Kód predmetu zákazky zo Spoločného  slovníka obstarávania (CPV)  

Hl  Hlavný predmet  452 14 100-1 Stavebné práce na materských školách 
Ďalšie predmety   

  
       Opis zákazky:    
     Predmetom zákazky je práca -     SO 02 – Prístavba materskej školy“ 
           - búracie práce, výkopy, základové konštrukcie, zvislé nosné a nenosné konštrukcie 
           - vodorovné nosné konštrukcie, schodisko, podlahy, strešné konštrukcie 
           - výplne otvorov, zámočnícke a klampiarske výrobky.  
           - zastavaná plocha objektu jestvujúceho – 402 m2, zastavaná plocha prístavby – 192,5 m2 
           - podlažná plocha objektu jestvujúceho  - 402 m2,  podlažná plocha prístavby – 192,5 m2  
           - obostavaný priestor jestv. objektu – 1 697 m3, obostavaný priestor prístavby – 808 m3 

 Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. 

         5.    Poskytovanie sú ťažných podkladov                                               
       Podmienkou pre poskytnutie súťažných podkladov je predloženie originálu  písomnej žiadosti  
       o vydanie súťažných podkladov u verejného obstarávateľa, resp. kontaktnej osobe uvedenej  
       v bode 1.  
       tejto výzvy najneskôr  do 22.3.2010. Žiadosť o vydanie súťažných podkladov musí byť 
       podpísaná  oprávneným zástupcom  uchádzača. 
       Súťažné podklady budú žiadateľovi poskytnuté do troch dní po obdržaní žiadosti. 
 
6.   Miesto uskuto čnenia práce: 
      Obec Motešice 
 
7.   Možnos ť predloženia ponuky na: 
      Celý predmet zákazky 
 
8.   Variantné riešenie: 
      Neumožňuje sa 
 
9.   Podmienky financovania predmetu zákazky: 
      Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce.  
 



10.  Úhrada za súťažné podklady:     
       Nevyžaduje sa  
 
11.  Zábezpeka: 
       Nevyžaduje sa. 
 
12. Predpokladaná hodnota: 

131 465,26  € bez DPH 
 

13.  Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:    
       Deň 25 mesiac marec  rok: 2010 hodina: 900 hod. 

       Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť (t. z. miesto predkladania ponúk): 

       Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi osobne , počas úradných hodín Obecného úradu,  
       v zalepenej obálke alebo poštou pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:  
       Názov: Obecný úrad Motešice 
                    Machnáčska 288 
                    913 26   Motešice 
        Úradné hodiny sú: Pondelok, Utorok  0800 – 1500 h, Streda 0800 – 1630 h, Štvrtok - nestránkový deň, 
                                      Piatok  0800 – 1300 h. Obedňajšia prestávka 1130 – 1200 h 

Ponuky sa predkladajú v: slovenskom jazyku.                                     

14.   Otváranie obálok s ponukami:                                                                                                                           
deň 25.. mesiac  marec   rok 2010 hodina: 9, 30 hod. 

        Miesto otvárania obálok s ponukami : 

Názov: Obecný úrad Motešice 
Obec (mesto):  913 26  Motešice                                                                                         
 

15.  Kritériá na  vyhodnotenie ponúk a ich relatívna váha: 
  Cena zákazky ........................................................ 100% 

 
16.    Podmienky účastí uchádzačov: 
         V zmysle časti A2 súťažných podkladov 
 
17.    Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 
          15.5.2010 
 
18.    Doplňujúce informácie:  

     18.1  Uchádzači môžu vykonať obhliadku miesta, kde sa bude realizovať predmet  
              obstarávania, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie  
              ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania  znáša  
              uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi 

  
        18.2  Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.  
 
V  Motešiciach, dňa  13.3.2010 
 
 
                          Mária Mišáková,  

                                                                                                  starostka obce 
     
 


