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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

Výstavba parkoviska - 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 22 osobných motorových vozidiel
s kolmým stánim, s celkovou plochou 314 m2, vrátane parkovacieho miesta pre telesne
postihnutých. Parkovisko je navrhnuté na parc. C-KN č. 76/1 v k.ú. Turčianske Teplice,
na sídlisku Horné Rakovce, v jestvujúcom zelenom páse, pred bytovým domom č.
1379/22,23,24. Parkovisko je navrhované s povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby
sivej farby, hr. 8 cm. Súčasťou stavby sú izolácie proti vode a vlhkosti s geotextíliou na
zachytávanie ropných látok a 2 ks odlučovačov ropných látok, ktoré budú osadené do
dvoch novovybudovaných dažďových vpustí. Ďalší rozsah diela je daný položkovitým
výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, vypracovanou Ing. Ivanom Kleinom,
Mudroňova 25, Martin, zo dňa 07/2017.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:: 25 159,18.-EUR bez DPH
5. Lehota na predkladanie ponúk: 19.9.2017 do 13.00 hod
6. Termín realizácie prác a podmienky zmluvy: 10-11/2017.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje zrealizovať dielo v 2-och etapách, pričom maximálna
lehota výstavby jednej etapy nesmie prekročiť 1 mesiac, od dátumu odovzdania
staveniska zo strany objednávateľa. Termín ukončenia I. etapy je maximálne do
15.11.2017. V opačnom prípade má objednávateľ právo vyrúbiť zhotoviteľovi zmluvnú
pokutu vo výške 2000.-EUR s možnosťou okamžitého odstúpenia od zmluvy.
Dielo bude realizované podľa finančných možností verejného obstarávateľa. Pre rok 2017
zrealizuje zhotoviteľ I. etapu diela v rozsahu maximálne do 12 000.-EUR bez DPH a to
v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Parkovacie miesta vybudované v I. etape musia byť po odovzdaní zo strany zhotoviteľa
samostatne prevádzky schopné.
7. Žiadosti o zaslanie súťažných podkladov môžu uchádzači zasielať mailom na
adresu uvedenú v bode 2. tejto výzvy.

