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Výzva na predloženie ponuky k zákazke
Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác v súlade s § 117, zák.č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
1.

Predmet zákazky
Chodník pre peších - ul. Červenej armády, III. etapa

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Mesto Turčianske Teplice
Partizánska č.1
039 01 Turčianske Teplice
IČO: 00317004
Kontaktná osoba: Ing. Alexander Chvojka, Tibor Hogh, oddelenie plánovania a rozvoja
Tel. kontakt: 043/490 60 19-20
e-mail: technickeod@turciansketeplice.sk

3. Stručný popis:
Predmetom zákazky je III. etapa výstavby chodníka pozdĺž štátnej cesty III. tr. č.2176
v k.ú. Diviaky, na ul. Červenej armády, v smere do križovatky s ul. Prievidzká, v rozsahu
vyznačenom v projektovej dokumentácii. Nový chodník s bezbariérovými úpravami
v miestach prechodu pre peších a prípadných vjazdoch, ktorý je predmetom obstarávania,
má plánovanú dĺžku 60 m. Rozsah diela je daný súťažnými podkladmi verejného
obstarávateľa, priloženým výkazom výmer a projektovou dokumentáciou overenou
v stavebnom konaní. Šírka chodníka je 1,5 m, vrátane obrubníkov. Povrchová úprava
bude zo zámkovej dlažby hr. 6 cm, sivej farby Vnútorná opora chodníka je riešená
cestnými obrubníkmi a v miestach s nižším okolitým terénom (kde nie je možné rozvinúť
svah) je navrhnutý základový pás a múr z betónových tvárnic hrúbky 0,3 m. Cestné teleso
je odvodnené chodníkovými dažďovými vpusťami, ktoré sú priečne cez chodník vyústené
do jestvujúceho povrchového odvodňovacieho rigola.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:: 16 965,81.-EUR bez DPH.
5. Lehota na predkladanie ponúk: 24.5.2019 do 11.00 hod.
6. Záväzný termín realizácie prác:
06-07/2019, maximálne však v rozsahu 30 dní.
7. Súťažné podklady a podmienky účasti:
Obdrží uchádzač po doručení žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov doručenú
poštou, resp. mailom na adresu uvedenú v bode 2. tejto výzvy.

