VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(ďalej len ako „výzva“)

„ Rekonštrukcia komunikácie na ul. Pri potoku, Skalica.“
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Skalica
Sídlo: Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
IČO: 00309982
DIČ: SK 202 109 38 99
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. Jozef Hlavatý
Telefón: 034 6903 2018
Email: hlavaty.jozef@mesto.skalica.sk
2. Predmet zákazky: Stavebné práce – rekonštrukcia komunikácie na ul. Pri potoku
2.1. Názov zákazky: „ Rekonštrukcia komunikácie na ul. Pri potoku, Skalica.“
Kód CPV: 45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest
2.2. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác.
2.3. Spôsob vzniku záväzku: zmluva
3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Skalica, ul. Pri potoku.
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: Najneskôr do 31.10.2019.
/ začatie do 20 prac. dní od podpisu zmluvy /
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
4.1. Predmetom zákazky je:
Stavebné práce – odstránenie poškodených krytov /LA/ cesty, vyrovnanie , oprava a doplnenie
podkladov AB, vybúranie obrubníkov, osadenie nových obrubníkov, postrek asfaltový spojovací,
nový kryt - AB vrstva hr. 5 cm a ostatné práce v rozsahu priložených podkladov - výkaz výmer
a situácia. /cca 2000 m2/
Dodávateľ sa zaväzuje, že cena za predmet tejto zákazky je konečná. V cene za práce sú zahrnuté všetky
náklady na predmet obstarávania, vrátane dopravy.
4.2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť predmet zákazky vlastnými kapacitami, predmet zákazky nemôže byť
zabezpečený subdodávateľsky.
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa.
6. Predpokladaná hodnota zákazky 74 866 EUR bez DPH. /89 839 s DPH/
7. Predkladanie cenových ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom poštovej služby, kuriérom alebo doručiť osobne na adresu
uvedenú v bode 1 tejto výzvy, v termíne do 03.07.2019 do 10.00 hod. Obal ponuky musí byť uzatvorený a
nepriehľadný. Na obale (obálke) je potrebné uviesť:
1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo/adresa, IČO).
2. Uviesť heslo: „NEOTVÁRAŤ – súťaž “.
3. Názov predmetu obstarávania „Rekonštrukcia komunikácie na ul. Pri potoku, Skalica.“
4. Názov obstarávateľa: Mesto Skalica, Námestie slobody 14/10, 909 01 Skalica

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.
8. Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2019
9. Podmienky financovania predmetu zákazky:
9.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného
platobného styku.
9.2 Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. Faktúra bude vystavená dodávateľom na základe písomne
odsúhlaseného súpisu skutočne prevedených prác po ukončení a prevzatí prác na základe písomného
protokolu.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať:
a/ podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e/ zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – je
oprávnený poskytovať služby (podnikať), ktoré zodpovedajú predmetu zákazky a
b/ podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f/ zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f/ zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude
z prieskumu trhu vylúčený.
11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:
11.1 Najnižšia cena s DPH (konečná cena) za celý predmet zákazky.
12. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať priložený návrh Zmluvy o dielo (uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá je prílohou výzvy na predkladanie
ponúk) v dvoch vyhotoveniach podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch. Návrh zmluvy treba predložiť s doplnenými údajmi.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
13.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia elektronickou
poštou do 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.
13.2 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva.
13.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť a neuzavrie zmluvu s verejným
obstarávateľom, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že
predložené ponuky budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
13.5 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
13.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
V Skalici 19.06.2019
…............................................................
Ing. Anna Mierna
primátorka mesta
Prílohy:
- Zmluva o dielo s prílohou Výkaz výmer

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

čl. I.
Zmluvné strany
1. Zhotoviteľ:
Kontaktné miesto a poštový styk:
Štatutárny orgán:
zapísaná v OR:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
IBAN:
SWIFT:
IČO:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
2. Objednávateľ:
Sídlo a fakturačná adresa:
Zastúpený :

Mesto Skalica
Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
Ing. Anna Mierna, primátorka mesta

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických
IBAN:
SWIFT:
IČO:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Ing. Anna Mierna, primátorka mesta
Ing. Jozef Hlavatý, vedúci oddelenia výstavby
SK79 0200 0000 0000 2012 4182
SUBASKBX
00 309 982
034 6903 210, 034 6903 2018
hlavaty.jozef@mesto.skalica.sk

čl. ll.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „ Rekonštrukcia
Komunikácie na ul. Pri potoku“ v rozsahu podľa ponukového rozpočtu, ktorý je prílohou
tejto zmluvy o dielo / ďalej len „ZoD“. /.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.
čl. lll.
Termín plnenia
1. Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním realizácie diela v lehote do 20 dní od
nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať celé dielo v lehote najneskôr do 31.10.2019.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s
realizáciou prác, ak pre nevhodné klimatické podmienky (napr.: silný dážď, nízke denné
teploty a pod.) nemôže dodržať technologický postup predpísaný výrobcom stavebných
materiálov a izolácií. Nevhodnosť klimatických podmienok je povinný oznámiť zhotoviteľ
objednávateľovi, zapísať do denníka
a o toto obdobie nevhodnosti klimatických
podmienok sa predlžuje zhotoviteľovi termín na zhotovenie prác.
čl. lV.
Cena diela
1. Cena za dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade
s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:
Cena bez DPH:
Výška DPH 20%:
Cena s DPH:
Slovom:

€
€
€
s DPH.

2. Dohodnutá cena vyplýva z priloženého ponukového rozpočtu – Príloha č. 1, ktorý je
nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy je
cenou platnou až do odovzdania diela. Ponukové ceny v jednotlivých položkách sú
pevnými cenami počas realizácie diela až do jeho odovzdania objednávateľovi. Cena za
dielo obsahuje všetky náklady uchádzača na vykonanie diela.
4. V prípade zmeny v prevedení prác na diele, potreby naviac prác z dôvodu
nepredvídaných okolností, ak tieto nie sú uvedené v súpise, je potrebné tieto zásadne
dohodnúť pred ich realizáciou s objednávateľom. Realizovať ich možno len na základe

vopred uzatvoreného písomného dodatku k zmluve o dielo s uvedením dohodnutej ceny.
K cene musí byť spracovaný položkový rozpočet.
5. Obdobne sa bude postupovať pri znížení rozsahu predmetu plnenia. Cena bude
znížená o nerealizované práce a dodávky, ktoré nebudú objednávateľovi fakturované.
čl. V.
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude fakturovať do 15 dní po ukončení
prác. Podkladom k fakturácii je objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác.
2. Splatnosť faktúry je 30 dní.
3. Údaje na faktúrach musia obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna
úprava Slovenskej republiky a musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej
zmluve.
čl. Vl.
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná formou písomného vyhotovenia preberacieho
protokolu, ktorý sa stáva platným jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Preberací
protokol o odovzdaní diela si potvrdia zmluvné strany do 5 dní po ukončení diela.
čl. VII.
Záručná doba a nedostatky diela
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti
dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na dielo je 48 mesiacov, začína plynúť odo dňa protokolárneho
odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za nedostatky, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá
zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. Pre prípad chyby diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a
povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie chyby v najkratšom technicky
možnom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby prác uplatní
bezodkladne po jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa
podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované chyby v lehote do 30 dní
odo dňa prijatia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
V prípade, že vada diela bráni riadnemu užívaniu diela, je zhotoviteľ povinný takúto vadu
odstrániť bezodkladne.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) chyby riadne a včas,
t.j. za podmienok a v lehotách poskytnutých objednávateľom, alebo ak zhotoviteľ začne

chyby odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. objednávateľ predpokladá, že chyby
nebudú odstránené riadne a včas, má objednávateľ právo odstrániť chyby a nedorobky
sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade
objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej špecifikácii prác a
dodávok zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
čl. VIII.
Zmluvné pokuty a náhrada škody
1.V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela resp. jeho časti vo
vyúčtovanej faktúre, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela v zmysle čl. III.
tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za
každý deň omeškania.
čl. IX.
Spolupôsobenie objednávateľa
1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce,
objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie
spočívajúce najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a
podkladov, zaujatím stanovísk a rozhodnutí pri vzájomných rokovaniach tak, aby mohol
byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III. tejto zmluvy.
čl. X
Osobitné ustanovenia
1. Zhotoviteľ desať pracovných dní pred začatím prác upozorní objednávateľa na termín
začatia prác z dôvodu včasného upovedomenia stavbou dotknutých právnickych
a fyzických osôb.
2. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia diela udržiavať na stavenisku poriadok
a čistotu.
3. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia diela zabezpečiť v nevyhnutnom rozsahu
dopravnú obsluhu územia.
čl. XI.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana po jej
podpísaní obdrží dve vyhotovenia, pričom všetky majú platnosť originálu.
3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a je účinná
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Skalica v súlade s §
47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. Súčasťou tejto zmluvy sú jej neoddeliteľné prílohy:
- Príloha č. 1. Rozpočet stavby

V Skalici, dňa :

Objednávateľ:

................................

V............................... dňa:

Zhotoviteľ:

................................

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

2019-022

Stavba:

Rekonštrukcia cesty ul. Pri potoku

JKSO:
Miesto:

Skalica

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Skalica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00
0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná
znížená

Cena s DPH

20,00%
20,00%

v

Projektant

Dátum a podpis:

0,00
0,00

EUR

0,00

Spracovateľ

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

0,00
0,00

z
z

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:
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Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:

2019-022

Stavba:

Rekonštrukcia cesty ul. Pri potoku

Miesto:

Skalica

Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Skalica

Projektant:
Spracovateľ:

Kód

Objekt

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatné náklady

0,00

0,00

Vyplň vlastné

0,00

0,00

Vyplň vlastné

0,00

0,00

Vyplň vlastné

0,00

0,00

0,00

0,00

1) Náklady z rozpočtov
2019022

Rekonštrukcia cesty ul. Pri potoku

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonštrukcia cesty ul. Pri potoku

JKSO:
Miesto:

Skalica

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Skalica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

0,00
0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná
znížená

Cena s DPH

20,00%
20,00%

v

Projektant

Dátum a podpis:

0,00
0,00

0,00

EUR

Spracovateľ

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

0,00
0,00

z
z

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:
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Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonštrukcia cesty ul. Pri potoku

Miesto:

Skalica

Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Skalica
Vyplň údaj

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

0,00

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

VP - Práce naviac

0,000

2) Ostatné náklady

0,00

GZS
Projektové práce
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOČET
Stavba:

Rekonštrukcia cesty ul. Pri potoku

Miesto:

Skalica

Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Skalica
Vyplň údaj

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,000
0,000

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
1

K 113152330

2

K 113206111

3

K 460620006

4

K 460620013

0,000
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek.,
plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m
do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t

m2

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka,
z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, m
0,14500t
Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,
m2
zasekanie hrablami
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od
m2
vodor.hladiny
dokončenie napojenia na jestvujúce plochy
1*600

1 905,285

0,000

0,000

600,000

0,000

0,000

600,000

0,000

0,000

600,000

0,000

0,000

600,000

5 - Komunikácie
5

K 572754111

6

K 573211111

7

K 577144231

0,000
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov
asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm

m2

Postrek asfaltový spojovací bez posypu
kamenivom z asfaltu cestného v množstve od
m2
0,50 do 0,70 kg/m2
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu
š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení m2
hr. 50 mm

1 902,285

0,000

0,000

1 902,285

0,000

0,000

1 902,285

0,000

0,000

18,000

0,000

8 - Rúrové vedenie
8

K 899331111

0,000

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do
200 mm zvýšením poklopu

ks

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
9
10

Cena celkom [EUR]

0,000

0,000

K 917762111

Osadenie chodník. obrubníka betónového
ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15
s bočnou oporou

m

600,000

0,000

0,000

M 592170003800

Obrubník cestný lxšxv 1000x150x250 mm, sivá

ks

612,000

0,000

0,000

m3

30,000

0,000

0,000

m

18,300

0,000

0,000

m

18,300

0,000

0,000

m2

1 902,285

0,000

0,000

t

328,971

0,000

0,000

t

2 631,768

0,000

0,000

t

328,971

0,000

0,000

t

328,971

0,000

0,000

11

K 918101111

12

K 919731122

13

K 919735112

14

K 938909311

15

K 979082213

16

K 979082219

17

K 979087212

18

K 979093111

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C
12/15
Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej
časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100
mm
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo
podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm
Vyčistenie komunikácií
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým
urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km
nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny
Nakladanie na dopravné prostriedky pre
vodorovnú dopravu sutiny
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním
bez zhutnenia
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PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

99 - Presun hmôt HSV
19

K 998225111

Cena celkom [EUR]

0,000

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko
s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
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t

668,078

0,000

0,000

Rekonštrukcia komunikácie na ul. Pri potoku v Skalici.
Popis predmetu zákazky.

Rekonštrukcia komunikácie na ul. Pri potoku zostáva z nasledovných prác:
- vybúranie jestvujúcich obrubníkov
- odstránenie jestvujúceho krytu LA hr. cca 50 mm
- zarezanie napojení na kryt komunikácií na ul. Vally , Priečna a areálov organizácií
- nakládka , doprava a uloženie vybúraných materiálov, vrátane poplatku za skládkovanie
- výšková úprava vstupov, uličných vpustí a šupákov
- osadenie nových obrubníkov + 10 cm od povrchu novej komunikácie,
- vyrovnanie podkladov - vrstvou AB v priemernej hr. od 20 do 40 mm
- asfaltový spojovací nástrek
- obrusná vrstva AB hr. 50 mm /prieč. sklon 2%/,
- vyčistenie stavby a terénne úpravy pri ceste s osiatím trávy
Práce je nutné oceniť v rozsahu priloženého výkazu výmer.
Smerové, šírkové ako aj cca výškové pomery komunikácie sa nemenia.
Práce je nutné realizovať po etapách tak, aby bol zabezpečený primeraný vjazd dopravnej
obsluhe v nevyhnutnom rozsahu - fyzickým osobám aj právnickým osobám / Grafobal, A-Z
elektro, Chránená dielňa Mikádo, Detský domov .../
Min 10 pracovných dní vopred treba oznámiť začatie prác na stavbe a min 5 pracovných dní
vopred treba objednávateľovi oznámiť prípadnú potrebnú úplnú uzávierku komunikácie / na
nevyhnutnú dobu/.

Spracoval :

Ing. Jozef Hlavatý , vedúci odd. výstavby

