Príloha č.1
Projektová dokumentácia:
Vypracovanie projektovej dokumentácie na „Sanácia zosuvu na ceste III/2095 v k. ú.
Rudinka“
Požiadavka na vypracovanie PD sanácie zosuvu na ceste III/2095 v k.ú. Rudinka v km
3,850 až 3,950 pri pozemnej komunikácií III/2095 Rudinka-KNM, ktoré je pokračovaním už
zrealizovanej stavby Sanácia zosuvu na ceste III/2095 v k. ú. Rudinka v km 3,95 až 4,00.
PD bude riešiť vybudovanie ochrannej gabiónovej konštrukcie, ktorá bude slúžiť na
ochranu cesty III/2095. Potreba realizovania stavby je vysoká, nakoľko padajúce kamene, resp.
postupné padanie skalných úlomkov rôznej veľkosti z priľahlého svahu ohrozujú cestnú
premávku. Stavba pozostáva z gabiónového múru situovaného v km 3,850 až 3,950 po ľavej
strane komunikácie v smere staničenia. PD by mala obsahovať aj geologický prieskum
priľahlého svahu a možnosť rozšírenia cesty III/2095 v predmetnom úseku.
PD bude obsahovať:
- PD pre stavebné povolenie/ realizáciu stavby,
- šírkové zameranie cesty,
- identifikácia IS (v prípade zásahov a prekládok IS aj súhlasné stanoviská vlastníkov IS
k vydaniu SP).
- Spracovateľ PD je povinný počas vyhotovovania PD zvolať stretnutie (min 1x) so
všetkými organizáciami, ktoré budú dotknuté predmetnou rekonštrukciou, resp.
zásahom do mosta/cestného telesa;
v rámci stretnutia budú tieto organizácie oboznámené s plánovanou rekonštrukciou
spojené s ich predbežným stanoviskom (v prípade vzniku požiadaviek dotknutých
organizácií, je spracovateľ PD povinný tieto zapracovať do finálnej verzie PD)z rokovaní bude zhotovený zápis, ktorý bude tvoriť prílohu k odovzdanej PD,
- stavebné povolenie bude následne vybavovať objednávateľ,
- PD bude vypracovaná v 7 vyhotoveniach + 1x na dátovom. nosiči.
Všeobecné podmienky:
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok uvedených v
Objednávke a Objednávateľovi odovzdá riadne a včas Dielo pod názvom uvedeným v
objednávke, uskutočnené podľa platných technických noriem a požiadaviek z hľadiska
ochrany životného prostredia,
- Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu
okrem prípadu, že Objednávateľ písomne súhlasí s poverením vykonávania Diela treťou
osobou,
- navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu,
skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu
výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky
a reguláciu dopravy,
- v mieste mosta, navrhnúť postup realizácie prác po etapách a v maximálnej miere tak
obmedziť čiastočné resp. trvalé uzávierky cestnej premávky,
- vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy
(kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný
záber pozemkov),

-

-

spracovať projekt trvalého a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením a
opečiatkovaním výkresovej časti OR PZ SR a doložiť doklad o určení dopravného
značenia,
v prípade potreby zabezpečiť hydrologické údaje SHMÚ (Q 100), kapacitné posúdenie
a hydrologický výpočet,
v prípade že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať
dokumentáciu podľa platných predpisov, pri preložkách jestvujúcich inžinierskych sietí
je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných
predpisov.

Cena za PD zahŕňa aj prípadné úpravy PD, ktoré vzídu ako pripomienky v rámci stavebného
konania. V prípade nejasností PD v procese realizácie zo strany zhotoviteľa je povinný
reagovať do 48 hodín.
Obhliadka miesta zo strany zhotoviteľa PD je povinná, je možné ju vykonať po telefonickom
dohovore s kontaktnou osobou: Mgr. Paulína Jašurková: +421 918 370 207.

Príloha č.2 Návrh na plnenie kritéria:
Cena bez DPH
Cena celkom za vypracovanie
projektovej dokumentáciu

20% DPH

Cena s DPH

