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Časť „B“  

Opis predmetu zákazky 
 
 
Predmet zákazky:  Oprava chodníka v obci Hladovka pri štátnej ceste II/520 
___________________________________________________________________ 

 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších pozdĺž miestnej komunikácie 
– štátnej ceste II/520 v Hladovke. Chodník bude rekonštruovaný v pôvodnej trase vedľa jazdného 
pruhu v smere od začiatku obce v ckm 81,910 po križovatku s miestnymi komunikáciami pri 
autobusovej zastávke v ckm 83,300. Chodník bude asfaltobetónový, celková dĺžka 1438m, plocha 
asfaltu 2724m2. Pri chodníku bude rekonštruovaná aj existujúca dažďová kanalizácia na dĺžke 103 m 
a 32 revíznych šachiet. 
Stavba sa skladá z 3 objektov: 
Objekt: I. etapa ( chodník č. 1,2,3,4) 
Objekt: II. etapa ( chodník č. 5,6) 
Objekt: III. Etapa ( chodník č. 7) 
 
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu existujúceho chodníka pre peších pozdĺž miestnej 
komunikácie - štátnej ceste II/520 v Hladovke. Chodník bude rekonštruovaný v pôvodnej trase 
chodníka umiestnený vedľa jazdného pruhu v smere od začiatku obce v ckm 81,910 po križovatku s 
miestnymi komunikáciami pri autobusovej zastávke v ckm 83,300. Existujúci chodník a obrubníky 
budú odstránené – vybúrané. Nový chodník bude vybudovaný vedľa komunikácie v pôvodnej trase, 
od komunikácie bude osadený cestný obrubník s nášľapom 0,15 m a výškovo bude kopírovať 
exitujúcu výšku komunikácie. V napojeniach na komunikáciu bude obrubník osadený bezbariérovo s 
nášľapom max. 2 cm. V miestach vjazdov ku rodinným domom bude osadený nájazdový obrubník, 
aby bol zabezpečený plynulý prejazd, pričom na cestné obrubníky bude zabezpečený pravým a ľavým 
prechodovým obrubníkom. Presnú polohu a dĺžku nájazdových obrubníkov treba určiť na mieste 
stavby za účasti investora stavby a majiteľov pozemkov rodinných domov. Na vjazdoch ku rodinným 
domom zo strany pozemkov bude osadený na ležato cestný obrubník do betónového lôžka. Zo strany 
zelene bude osadený parkový obrubník. Osadenie cestných obrubníkov pri asfaltovom kryte vozovky 
štátnej cesty bude, tak že existujúci kryt sa nareže pozdĺžne vo vzdialenosti 0,30 m od exitujúceho 
obrubníka a po osadení obrubníka bude tento pás zaasfaltovaný a rezná špára zaliata asfaltovou 
zálievkou Šírka chodníka bude v rozmedzí od 1,50 m po 2,0 m. Kryt chodníka bude z asfaltobetónu, 
plocha vedľa chodníka zo strany parkového obrubníka bude zahumusovaná a zatrávnená. 
Predložený projekt rieši aj výmenu poškodeného potrubia existujúcej dažďovej kanalizácie, ktorá je 
uložená v trase chodníka. Taktiež budú opravené a doplnené revízne šachty na potrubí. 
Staré poškodené potrubie bude odstránené a nahradené novým potrubím, ktoré bude prepojené na 
existujúce. Existujúce revízne šachty budú vybúrané a budú osadené nové aj s novými poklopmi. 
Celkom bude osadených 32 nových revíznych šácht. 
Nové potrubie dažďovej kanalizácie bude zo železobetónu TZR DN400 dĺžky 77 m a TZR DN500 dĺžky 
26 m. Potrubie bude uložené na lôžku zo štrkodrviny hrúbky 0,15 m. Obsyp a spätný zásyp ryhy 
potrubia bude zo štrkodrviny po úroveň pláne konštrukčných vrstiev chodníka. Výkopové práce sa 
budú vykonávať strojne, poprípade v stiesnených pomeroch ručne. Prebytočná zemina bude 
odvážaná do 1 km vzdialenosti na plochy podľa uváženia investora. 
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Dopravné značenie:  
Na jeden úsek značenia je potrebných 20 ks značiek. Smerové tabule sa môžu ale meniť, lebo sú aj 
kratšie alebo dlhšie úseky ako 30 m. Pre 30 m úsek je to 20 ks. 
 
Predmet zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovala projekčná firma 
Ing. Vladimír OTTO,  026 01 Vyšný Kubín 234. 
Všetky činnosti nevyhnutné a súvisiace s dodaním, realizáciou a spustením do prevádzky stavby sa 
budú realizovať podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu týchto 
súťažných podkladov. 
 
Ekvivalentné riešenie 
 
Ak niektorý z názvov, použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov uvedených v projektovej 
dokumentácii, opise alebo vo výkaze výmer identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo konkrétneho 
výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že 
ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, nevyhnutné na 
zabezpečenie účelu v zmysle predmetu zákazky a bude v rovnakej alebo vyššej kvalite. 
Pokiaľ uchádzač predkladá ekvivalentné výrobky uvedie názov a popis pôvodnej položky a názov a 
popis položky ekvivalentnej. 
Verejný obstarávateľ v prípade predloženia ekvivalentného riešenia požaduje predložiť od uchádzača 
skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti  
posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný 
podľa osobitného predpisu, ako dôkaz, že tovar, stavebné práce alebo služby zodpovedajú určenému 
opisu predmetu zákazky, kritériám na vyhodnotenie ponúk alebo zmluvným podmienkam.  
Verejný obstarávateľ bude akceptovať skúšobný protokol alebo certifikát vydaný takýmto orgánom 
so sídlom v inom členskom štáte. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemá možnosť získať 
príslušný dokument v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené 
uchádzačom alebo záujemcom, ako je napríklad technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že 
preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú požiadavky určené verejným 
obstarávateľom. 
 


