
Obec  Motešice  
 

vyhlasuje užšiu súťaž na 
 

„ Výmena okien vo viacúčelovej budove obecného úradu a zdravotného strediska“ 
            
              

 
1. Identifik čané údaje obstarávateľa:  
Názov: Obec Motešice 
Kontaktná osoba – starostka obce: Mária Mišáková 
Adresa: Machnáčska 288 
PSČ: 913 26 
IČO: 00 311 804 
Telefón: 032/ 659 4797 

0907 071 146 
E- mail: starosta@motesice.sk 
2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo na dobu určitú 
3. Názov predmetu obstarávania: „Výmena okien vo viacúčelovej budove 

obecného úradu a zdravotného strediska“  
4. Opis predmetu obstarávania: Predmetom obstarávanie je uskutočnenie prác 

súvisiacich s výmenou okien, s demontážou a 
montážou  a s podmurovaním vysprávky 
a zateplením vymurovania pod oknami. 
Ide o výmenu okien vo viacúčelovej budove 
obecného úradu a zdravotného strediska: 
Ide o dvojkrídlové okná s pevným slpikom      . 

- 10 ks okien š. 2610 x v. 1730 
- 3 ks okien š. 2320 x  v. 1700 
- 1 ks okno š. 1480 x v. 2602 

Rozmery okien je potrebné presne zamerať 
a rozsah prác určiť obhliadkou  kompetentnej 
osoby , ktorá zastupuje Vašu firmu.  
Možnosť obhliadky objektov je v dňoch 
pondelok - streda v čase od 700 do 1500 hod.  
V čase obhliadky je možné bližšie definovanie 
požadovaných prác, čo uľahčí uchádzačovi 
lepšie odhadnúť predpokladanú cenu . 

5. Miesto  dodávky: Budova obecného úradu a zdravotného strediska  
Motešice 

6. Oprávnený uchádzač: Firma – živnostník s oprávnením vykonávať 
uvedené práce 

7. Trvanie zmluvy a termín prevedenia 
prác: 

do  15. decembra 2009 
-  ( pre obstarávateľa je najvhodnejší termín od 
18. novembra do 7. decembra 2009. 

8. Hlavné podmienky financovania: Zdrojom financovania predmetu obstarávania sú 
finančné prostriedky obstarávateľa získané 
z dotácie MF SR. Obstarávateľ poskytne 
preddavok vo výške do 50 %  z ceny obstarania. 



Predmet obstarávania bude uhradený na základe 
podpísaných dodacích listov a predložených 
faktúr bezhotovnostným prevodom z účtu 
obstarávateľa na účet dodávateľa. Doba 
splatnosti bude po ukončení prác a  dodania 
faktúry do 14 dní.  
 

9. Podmienky účasti uchádzačov:  
a) Predloženie cenovej ponuky na:  
- výmenu okien vo viacúčelovej budove 
obecného úradu a zdravotného strediska – ich 
osadenie   
- ostatné  práce 
- cenová ponuka na jednotlivé okná 
- výpočet predbežnej celkovej ceny s DPH 
v  EUR 

10. Miesto a termín predkladania 
ponúk: 

Obec  Motešice – starostka obce 
do 14.10.2009 do 800 hod. 

  
11. Kritéria na hodnotenie ponúk: - cenová ponuka  

- dodržanie termínu prác 
  

 
 
V Motešiciach 30.9.2009                                   
 

                                                                                        Mária Mišáková 
                                                                                    starostka obce Motešice 

 


