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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.

2.

Predmet zákazky

Chodník pre peších - ul. Partizánska, centrum
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: 043/490 60 20, 490 60 19
e-mail: technickeod@turciansketeplice.sk

3. Stručný popis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho asfaltového chodníka v úseku po ľavej
strane od objektu mestského úradu po koniec vjazdu pri bytovom dome č.súp. 408, na ul.
Partizánska. Súčasťou rekonštrukcie chodníka s plánovanou dĺžkou 188 m sú bezbariérové
úpravy vstupov do bytových domov a vstupov k jestvujúcim skupinovým garážam.
Celkový rozsah diela je daný súťažnými podkladmi verejného obstarávateľa. Z dôvodu
hustoty dopravy v centre mesta a parkovacích miest v danom mieste, musí byť dielo
realizované po úsekoch v dĺžke max. 50 m.
Šírka chodníka je navrhnutá na 1,6 m, vrátane obrubníkov. Povrchová úprava bude zo
zámkovej dlažby hr. 6 cm sivej farby, s bezbariérovými úpravami vstupov medzi vjazdmi zo
zámkovej dlažby červenej farby, hrúbky 8 cm.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:: 29 715,30.-EUR bez DPH.
5. Lehota na predkladanie ponúk: 20. 4. 2017 do 13.00 hod
6. Požadovaná lehota výstavby:
Od 2.5.2017 do 30.5.2017, vrátane odovzdania diela do užívania.
7. Podmienky zmluvy:
Súčasťou súťažných podkladov je Zmluva o dielo s požiadavkami a podmienkami, na
ktorých verejný obstarávateľ trvá. Uchádzač, ktorý nebude akceptovať uvedené zmluvné
podmienky bude z verejného obstarávania vylúčený pre nesplnenie podmienok účasti.
V prípade omeškania stanovenej lehoty ukončenia diela o viac ako 2 dni, zaplatí zhotoviteľ
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000.-EUR
8. Žiadosti o zaslanie súťažných podkladov môžu uchádzači zasielať mailom na
adresu uvedenú v bode 2. tejto výzvy.

Príloha č.2 – Situácia

