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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

Stavebné úpravy chodníka - ul. Kollárová
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 20, 490 60 19
e-mail: technickeod@turciansketeplice.sk

3. Stručný popis:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy existujúceho chodníka na ul. Kollárová v úseku od
križovatky s ul. Somolického v celkovej dĺžke do 90 m, podľa situácie tvoriacej prílohu
týchto súťažných podkladov. Stavebné úpravy pozostávajú z výmeny obrubníkov
a výmeny asfaltu za zámkovú dlažbu v celkovom rozsahu 230 m2, pričom trasa
chodníka, šírkové pomery a niveleta ostávajú nezmenené. Súčasťou stavebných úprav
chodníka sú bezbariérové úpravy v miestach prechodov pre chodcov a v miestach
vjazdov k objektu vrátane zosilnenej časti chodníka v rozsahu 62 m2, určenej na výjazd
vozidiel Hasičskej a záchrannej služby, ktorá sídli v objekte KaSS.
Podrobný rozsah diela je daný súťažnými podkladmi verejného obstarávateľa a priloženým
výkazom výmer, ktorý je pre uchádzačov záväzný.
Povrchová úprava chodníka bude zo zámkovej dlažby hr. 6 cm a 8 cm sivej farby,
s farebnou úpravou bezbariérových vstupov zo zámkovej dlažby červenej farby, podľa
požiadaviek objednávateľa definovaných súťažných podkladoch predmetnej zákazky.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:: 24 857,52.-EUR bez DPH.
5. Lehota na predkladanie ponúk: do 19.6.2019 do 11.00 hod.
6. Požadovaná lehota výstavby: 07–08/2019, najneskôr však do 15.8.2019.
7. Podmienky zmluvy:
Súčasťou súťažných podkladov sú jasne definované základné zmluvné požiadavky
verejného obstarávateľa, vrátane prípadných zmluvných pokút. Uchádzač, ktorý nebude
akceptovať uvedené zmluvné podmienky bude z verejného obstarávania vylúčený pre
nesplnenie podmienok účasti.
8. Žiadosti o zaslanie súťažných podkladov môžu uchádzači zasielať mailom na
adresu uvedenú v bode 2. tejto výzvy.

