MESTO TURČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk
www.turciansketeplice.sk

___________________________________________________________________________

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

Parkovisko Horné Rakovce, Turčianske Teplice
2. Identifikácia verejného obstarávateľa
Mesto Turčianske Teplice
Partizánska č.1
039 01 Turčianske Teplice
IČO: 00317004
Kontaktná osoba: Ing. Alexander Chvojka, oddelenie plánovania a rozvoja mesta
Tel. kontakt: 043/492 60 20, 492 20 97
e-mail: technickeod@turciansketeplice.sk
3. Stručný popis:
Predmetom zákazky je výstavba parkoviska pre 14 osobných motorových vozidiel, na
parc. C-KN č. 1383/1, v k.ú. Turčianske Teplice, na sídlisku Horné Rakovce.
Parkovisko je navrhované s povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby HAKA sivej
farby, hr. 8 cm s vodiacimi pásmi červenej farby. Súúčasťou stavby je odvodnenie
parkovacích plôch do jestvujúcej dažďovej kanalizácie, prostredníctvom betónového
odvodňovacieho krytého žľabu dĺžky 17 m. Spevnené plochy sú navrhované v rozsahu
283,34 m2. Bezbariérová úprava chodníka je navrhovaná v rozsahu 17,21 m2. Ďalší
rozsah diela je daný položkovitým výkazom výmer a celkovou situáciou stavby,
vypracovanou CREAT s.r.o., Na Bystričku 16, 03601 Martin. Súčasťou súťažných
podkladov je výkaz výmer.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:: 21 828,106.-EUR bez DPH.
5. Lehota na predkladanie ponúk: 7.10.2016 do 12.00 hod
6. Termín realizácie prác a podmienky zmluvy:
10-11/2016. Súčasťou Zmluvy o dielo bude podmienka verejného obstarávateľa, že
úspešný uchádzač/zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v stanovenom termíne,
najneskôr 4 týždne od dátumu odovzdania staveniska. V opačnom prípade má
objednávateľ právo vyrúbiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000.-EUR
s možnosťou okamžitého odstúpenia od zmluvy.
7. Žiadosti o zaslanie súťažných podkladov môžu uchádzači zasielať mailom na
adresu uvedenú v bode 2. tejto výzvy.

