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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. SNP, Turčiansky Michal

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 novostavba pravostranného chodníka (smer Mošovce) na ulici SNP
– Št. cesta č. III/2132. Súčasťou stavby je aj odvodnenie zrážkových z cestného telesa do
navrhovaných uličných chodníkových vpustov a následne do existujúceho dláždeného
rigolu, ktorý sa nachádza pozdĺž cestného telesa, za trasou navrhovaného chodníka.
Rozsah diela je daný súťažnými podkladmi verejného obstarávateľa, projektovou
dokumentáciou pre stavebné povolenie spracovanou Ing. Ivanom Kleinom, Mudroňova 9,
Martin, zo dňa 08/2019 a priloženým výkazom výmer.
Navrhovaná šírka chodníka je 1,5 m, vrátane obrubníkov. Povrchová úprava bude zo
zámkovej dlažby hr. 6 cm, sivej farby, s bezbariérovými úpravami v miestach prechodu pre
chodcov a v miestach jednotlivých vjazdov červenej farby.
V mieste styku komunikácie a chodníka bude osadený cestný obrubník v celej plánovanej
dĺžke. Odvodnenie dotknutej časti vozovky bude do chodníkových uličných vpustov
zaústených do navrhovaného potrubia DN 300 mm a následne do existujúceho betónového
priepustu DN 300 mm a z neho do existujúceho dláždeného rigola. Ostatné podpovrchové
vody budú prostredníctvom pozdĺžneho trativodu z flexi drenážnej rúry DN 160 zaústené
do navrhovaných uličných vpustov.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:: 9 400,28.-EUR bez DPH.
5. Lehota na predkladanie ponúk: do 23.9.2019 do 11.00 hod
6. Záväzný termín realizácie prác:
10-11/2019 maximálne však celkom 30 dní. Zásah do telesa štátnej cesty je povolený
najneskôr do 15.11.2019
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.

