VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky
„ Uzamknutie kontajneroviska Jantárová č. 2 – 4 v Košiciach “
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mestská časť Košice - Juh
Sídlo: Smetanova 4, 040 79 Košice
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00691046
DIČ: 2021186882
Bankové spojenie: Prima banka , a.s.
IBAN: SK28 5600 0000 0004 0444 7001
Kontaktná osoba: Ing. Eva Horáková. Mgr. Beáta Hrobáková
Telefón: 055/720 80 47, 055/720 80 39
e-mail: eva.horakova@kosicejuh.sk, beata.hrobakova@kosicejuh.sk
2. Miesto realizácie predmetu zákazky
Jantárová ulica 2-4, Košice, parcela č. 1723/39 v k.ú Skladná
3. Predmet zákazky
CPV: 44334000-0 Profily
98395000-8 Zámočnícke služby
Opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž kovovej konštrukcie na uzavretie existujúcich
oceľových klietok s uzamykaním na kontajneroviskách, ktoré sa nachádzajú na Jantárovej ulici
2 – 4 v Košiciach na parcele č. 1723/39 k. ú. Skladná podľa projektovej dokumentácie, ktorá je
prílohou výzvy.
Celá oceľová konštrukcia je navrhnutá z JAKL profilov spájaných zváraním na mieste
osadenia. Rozmery kontajeroviska sú 4,85m x 4,98 m.
Posuvná brána je z JAKL profilov zavesená v hornej vodiacej lište.
Konštrukcia je kotvená do jestvujúcej asfaltovej alebo betónovej plochy cez oceľovú platňu
dvoma kotvami.
Oceľová konštrukcia musí byť natretá základnou protikoróznou ochranou a vrchným náterom
vo farbe RAL 6005.
Prílohou výzvy je CD s projektovou dokumentáciou.
4. Predpokladaná hodnota zákazky
Uzamknutie kontajneroviska Jantárová č. 2 - 4
7 500,00 Eur bez DPH
5. Možnosť čiastkového plnenia
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Variantné riešenie
a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
7. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk
a) Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 25.07.2018 do 12:00 hod., pričom rozhodujúci
je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú
prepravu.
b) Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením Cenová ponuka „Uzamknutie
kontajneroviska – NEOTVÁRAŤ“ musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu:
Mestská časť Košice - Juh
Smetanova 4
040 79 Košice
8. Stanovenie ceny
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako cena v EUR podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto
výzvy.
b) V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky.
c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že
nie je platiteľom DPH.
d) Uchádzač bude v plnom rozsahu zodpovedať za to, že ním vypracovaná kalkulácia zmluvnej
ceny bude odzrkadľovať skutočný rozsah dodávky a montáže, ktoré sú nevyhnutné na úplné
vykonanie predmetu zákazky.
e) Uchádzač stanoví cenu na realizáciu predmetu zákazky. Súčasťou ceny bude kalkulácia
nákladov súvisiaca s realizáciou návrhu.
Platnosť cenovej ponuky: do 31.08.2018.
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za realizáciu
Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa bude konať dňa 25.07.2018 o 13.30 hod.
10. Obsah cenovej ponuky
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa,
číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať
vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.
b) Výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra, ktorým preukazuje
oprávnenie vykonávať predmet tejto zákazky.
c) Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto
výzve, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou).

d) Cenovú ponuku, ktorá bude podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v
súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
e) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s
požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
f) Certifikát použitých materiálov v zmysle platných noriem EÚ.
g) Ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky.
11. Obchodné a platobné podmienky
a) Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo na realizáciu predmetu zákazky.
b) Termín realizácie predmetu zákazky je maximálne 4 týždne od nadobudnutia účinnosti
zmluvy o dielo.
c) Predmet zákazky musí byť zhotovený podľa platných STN, technologických postupov,
všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a
bezpečnostných predpisov.
d) Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované,
resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov.
e) Nakladanie s odpadmi bude dodávateľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom.
Prípadné škody - postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností dodávateľa
v tejto súvislosti, bude hradiť dodávateľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane
dodávateľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote dodávateľ.
f) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.
g) Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
h) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení
neskorších predpisov.
i) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju
do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď
opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum
splatnosti.
j) Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t. j.
potvrdením preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.
k) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl.
Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
l) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky min. 60 mesiacov a začína plynúť odo
dňa zápisničného odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom. Presný termín ukončenia
záručnej doby bude uvedený v zápise z odovzdania a prevzatia predmetu zákazky.
m) Dodávateľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky
bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v
čo najkratšom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada
predmetu zákazky neopraviteľná, dodávateľ bude povinný určiť do 5 dní od zistenia tejto
skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných vád je bezplatné.
n) Dodávateľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa na dôsledné upratanie
staveniska.
o) Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady dodávateľa
len v prípade vzájomnej dohody s dodávateľom alebo ak dodávateľ v dohodnutom termíne vady
neodstráni.

p) Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete obstarávania vznik
havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich
oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonicky, faxovou správou
alebo prostredníctvom e-mailu.
r) Objednávka a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Mestskej časti Košice - Juh zverejniť
objednávku ako aj faktúru vyplývajúcu z objednávky vrátane príloh v plnom rozsahu.
12. Ďalšie informácie
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto
verejného obstarávania.
c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v 10. bode
tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
e) S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo.
f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena bude vyššia
ako predpokladaná cena.
g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
h) Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným
oznámi, že neuspeli.
Košice,12.07.2018

JUDr. Jaroslav Hlinka, v.r.
starosta

Prílohy: projektová dokumentácia
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Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Lengyelová Jolana
Stavba :Uzamknutie kontajneroviska 6 kontajnerov - Košice, ul. Jantárová

Miesto:

Rozpočet:

Objekt :ul. Jantárová č.2

JKSO :

Spracoval:
Dňa: 04.05.2018

Zmluva č.:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A

ZRN

Konštrukcie

Špecifikovaný materiál

Spolu ZRN

B

IN - Individuálne náklady

1

HSV:

6

Práce nadčas

11

Zariadenie staveniska

2

PSV:

7

Murárske výpomoce

12

Prevádzkové vplyvy

3

MCE:

8

Bez pevnej podlahy

13

Sťažené podmienky

4

Iné:

9

5

Súčet:

10

podpis:

pečiatka:

dátum:

odberateľ, obstarávateľ
dátum:
pečiatka:

podpis:

NUS - náklady umiestnenia stavby

14

projektant, rozpočtár, cenár
dátum:

C

Súčet riadkov 6 až 9:

15

Súčet riadkov 11 až 14:

dodávateľ, zhotoviteľ

D

ON - ostatné náklady

16

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

17

Inžinierska činnosť

18

Projektové práce

podpis:

19

pečiatka:

20

Súčet riadkov 16 až 19:

E

Celkové náklady

21

Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:

22

DPH 20% z:

23

DPH 0% z:

24
F

Súčet riadkov 21 až 23:
Odpočet - prípočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ:

Dátum: 04.05.2018

Stavba :Uzamknutie kontajneroviska 6 kontajnerov - Košice, ul. Jantárová
Objekt :ul. Jantárová č.2
Ing. Lengyelová Jolana
Popis položky, stavebného dielu, remesla

Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Konštrukcie

Špecifikovaný
materiál

Spolu

Hmotnosť v tonách

Suť v tonách

Spolu

Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE

1,22626

0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

0,00156

0,036

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

1,22782

0,036

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

0,56673

0,000

783 - Nátery

0,02209

0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

0,58881

0,000

Za rozpočet celkom

1,81663

0,036
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Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ:

Dátum: 04.05.2018

Stavba :Uzamknutie kontajneroviska 6 kontajnerov - Košice, ul. Jantárová
Objekt :ul. Jantárová č.2

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Lengyelová Jolana
Por.

Kód

číslo

cen.

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

Konštrukcie

Špecifikovaný
materiál

Spolu

Hmotnosť v tonách
Jednotková

Spolu

Suť v tonách
Jednotková

DPH

Spolu

%

PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 271 11001-102001

Vytýčenie stavby

1,000 ks

0,61313

0,61313

2 71

prekládka inž. sietí

1,000 ks

0,61313

0,61313

11001-102002

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

0,00

20
20

1,22626

0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
3 011 95394-3121

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky

10,000 kus

0,00002

0,00020

20

4 011 95394-81610

Kotvy chemickým tmelom M 8 hl 150(55) mm do betónu, ŽB alebo kameňa s
vyvŕtaním otvoru

68,000 kus

0,00002

0,00136

20

20 = 20,000
8*6 = 48,000
5 013 96807-288601

demontáž a spätná montáž 1 kllietky odpálením

6,000 ks

0,006

0,036

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

0,00

0,00156

0,036

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

0,000

1,22782

0,036

20

PRÁCE A DODÁVKY PSV
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
6 767 76799-5104

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg

539,320 kg

0,00005

0,02697

20

7 MAT 553 000020

Oceľové konštrukcie

539,320 kg

0,00100

0,53932

20

8 MAT 553 9C2903

Kovanie posuvné, so západkou +2x vozík + 2x rolky s ložiskami- kpl

1,000 kus

9 MAT 562 16263001

zámok DT FAB , FAB vložka

1,000 kus

0,00022

0,00022

400 klúčov na 1 zámok

1,000 kpl

0,00022

0,00022

10 MAT 562 16263002

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

20

0,00

20
20

0,56673

0,000

783 - Nátery
11 783 78322-2100

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné

92,035 m2

0,00016

0,01473

20

92,035 m2

0,00008

0,00736

20

0,24*(21,5+9,48+7,2)+0,14*(7,26+15,3)+0,1*(1,8+1,74) = 12,676
0,16*4,5+0,148*5,7+0,170*1,9+0,188*3,45+0,12*1,9+0,16*0,16*10 = 3,019
2*(41,769+58,251+127,092)/5,95 = 76,340
12 783 78322-6100

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Lengyelová Jolana
Por.

Kód

číslo

cen.

Kód položky

Za rozpočet celkom

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

Konštrukcie

Špecifikovaný
materiál

Spolu

Hmotnosť v tonách
Jednotková

Suť v tonách

Spolu
Jednotková
0,02209

DPH

Spolu
0,000

783 - Nátery spolu:

0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

0,00

0,58881

0,000

0,00

1,81663

0,036
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%

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ:

Dátum: 04.05.2018

Stavba :Uzamknutie kontajneroviska 6 kontajnerov - Košice, ul. Jantárová
Objekt :ul. Jantárová č.2
Ing. Lengyelová Jolana
Názov figúry

Popis figúry

Aritmetický výraz

Hodnota
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Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Lengyelová Jolana
Stavba :Uzamknutie kontajneroviska 6 kontajnerov - Košice, ul. Jantárová

Miesto:

Rozpočet:

Objekt :ul. Jantárová č.4

JKSO :

Spracoval:
Dňa: 04.05.2018

Zmluva č.:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A

ZRN

Konštrukcie

Špecifikovaný materiál

Spolu ZRN

B

IN - Individuálne náklady

1

HSV:

6

Práce nadčas

11

Zariadenie staveniska

2

PSV:

7

Murárske výpomoce

12

Prevádzkové vplyvy

3

MCE:

8

Bez pevnej podlahy

13

Sťažené podmienky

4

Iné:

9

5

Súčet:

10

podpis:

pečiatka:

dátum:

odberateľ, obstarávateľ
dátum:
pečiatka:

podpis:

NUS - náklady umiestnenia stavby

14

projektant, rozpočtár, cenár
dátum:

C

Súčet riadkov 6 až 9:

15

Súčet riadkov 11 až 14:

dodávateľ, zhotoviteľ

D

ON - ostatné náklady

16

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

17

Inžinierska činnosť

18

Projektové práce

podpis:

19

pečiatka:

20

Súčet riadkov 16 až 19:

E

Celkové náklady

21

Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:

22

DPH 20% z:

23

DPH 0% z:

24
F

Súčet riadkov 21 až 23:
Odpočet - prípočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ:

Dátum: 04.05.2018

Stavba :Uzamknutie kontajneroviska 6 kontajnerov - Košice, ul. Jantárová
Objekt :ul. Jantárová č.4
Ing. Lengyelová Jolana
Popis položky, stavebného dielu, remesla

Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Konštrukcie

Špecifikovaný
materiál

Spolu

Hmotnosť v tonách

Suť v tonách

Spolu

Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE

1,22626

0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

0,00156

0,036

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

1,22782

0,036

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

0,56673

0,000

783 - Nátery

0,02209

0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

0,58881

0,000

Za rozpočet celkom

1,81663

0,036
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Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ:

Dátum: 04.05.2018

Stavba :Uzamknutie kontajneroviska 6 kontajnerov - Košice, ul. Jantárová
Objekt :ul. Jantárová č.4

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Lengyelová Jolana
Por.

Kód

číslo

cen.

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

Konštrukcie

Špecifikovaný
materiál

Spolu

Hmotnosť v tonách
Jednotková

Spolu

Suť v tonách
Jednotková

DPH

Spolu

%

PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 271 11001-102001

Vytýčenie stavby

1,000 ks

0,61313

0,61313

2 71

prekládka inž. sietí

1,000 ks

0,61313

0,61313

11001-102002

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

0,00

20
20

1,22626

0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
3 011 95394-3121

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky

10,000 kus

0,00002

0,00020

20

4 011 95394-81610

Kotvy chemickým tmelom M 8 hl 150(55) mm do betónu, ŽB alebo kameňa s
vyvŕtaním otvoru

68,000 kus

0,00002

0,00136

20

20 = 20,000
8*6 = 48,000
5 013 96807-288601

demontáž a spätná montáž 1 kllietky odpálením

6,000 ks

0,006

0,036

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

0,00

0,00156

0,036

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

0,000

1,22782

0,036

20

PRÁCE A DODÁVKY PSV
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
6 767 76799-5104

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg

539,320 kg

0,00005

0,02697

20

7 MAT 553 000020

Oceľové konštrukcie

539,320 kg

0,00100

0,53932

20

8 MAT 553 9C2903

Kovanie posuvné, so západkou +2x vozík + 2x rolky s ložiskami- kpl

1,000 kus

9 MAT 562 16263001

zámok DT FAB , FAB vložka

1,000 kus

0,00022

0,00022

400 klúčov na 1 zámok

1,000 kpl

0,00022

0,00022

10 MAT 562 16263002

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

20

0,00

20
20

0,56673

0,000

783 - Nátery
11 783 78322-2100

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné

92,035 m2

0,00016

0,01473

20

92,035 m2

0,00008

0,00736

20

0,24*(21,5+9,48+7,2)+0,14*(7,26+15,3)+0,1*(1,8+1,74) = 12,676
0,16*4,5+0,148*5,7+0,170*1,9+0,188*3,45+0,12*1,9+0,16*0,16*10 = 3,019
2*(41,769+58,251+127,092)/5,95 = 76,340
12 783 78322-6100

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné

Strana 3

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Lengyelová Jolana
Por.

Kód

číslo

cen.

Kód položky

Za rozpočet celkom

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

Konštrukcie

Špecifikovaný
materiál

Spolu

Hmotnosť v tonách
Jednotková

Suť v tonách

Spolu
Jednotková
0,02209

DPH

Spolu
0,000

783 - Nátery spolu:

0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

0,00

0,58881

0,000

0,00

1,81663

0,036
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Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ:

Dátum: 04.05.2018

Stavba :Uzamknutie kontajneroviska 6 kontajnerov - Košice, ul. Jantárová
Objekt :ul. Jantárová č.4
Ing. Lengyelová Jolana
Názov figúry

Popis figúry

Aritmetický výraz

Hodnota
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" UZAMKNUTIE KONTAJNEROviSK"

MestslGl ćasf - JUH Smetanova

lA.

Ć.

4, 040 01

Kośice

SPRIEVODNA SpRAYA

Nazov stavby:

UZAMK.NUTIE KONTAJNEROVISK
Mestska Casf - JUH, Smetanova C. 4, 040 79 Kosice

Ucel stavby:

Uzamknutie domoveho odpadu

Miesto stavby:

Kosice

Charakter stavby:

Novostavba

Investor easti:

Meslska easf Kosice - JUH

Stupen PO:

Projekt pre stavebne povolenie

ZaMjenie stavby:

06/2018

Ukoneenie stavby: 08/2018

I Autor:

Ing. Frantisek Solar Kukucinova c.23 04022 Kosice

Spracovatelia
profesji:

Stavebna easf
Rozpoeet

Ing. Solar
: Ing. Lengyelova

JKSO 815 94 71 PństreSky pfe rOzne ufeły
Zastavana plocha
21,95 x 5
Celkova

109,75 m2

płocha

- vizualna obhliadka, zameranie jednotlivYch kontajnerovisk
- poziadavky dodane objednavatefom na uzamknutie kontajneroviska
1 - ul.
1 - ul.
1 - ul.
1 - ul.
1- ul.

Jantarova
Janlarova
Jantarova
Jantiirova
Janlarova

C.
C.
C.
C.
C.

2
4
8
10
12

Hlava III. - stavebne objekty
SO 01 OCEt:OVE PR[STRESKY

" UZAMKNUTlE KONTAJNEROviSK"
04001 KaSice

Mestskiićast'-JUHSmetanova ć.4,

2

Predmetne stavby bud ii
realizovane na parkovacej ploche kde su
teraz situovane
kontajneroviska. Kontajneroviska budu realizovane dodatocnou novou ocefovou konStrukciou s vyuzitfm
existujlicich ocefoyYch k1ietok, s jednym vstupom. Jeho vystavbou pń dodr:1'ani bezpecnosti pri yYstavbe,
nebude obmedzovanś prevśdzka v danej lokalite.

Jedinym uZivatefom a

Predpokladanś

prevśdzkovalefom

doba yYstavby 2 mesiace

ZaMjenie stavby ......................06 I 2018
Ukoneenie stavby ..................... 08 f 2018

je

Mestskś

easf

Kośice

- JUH

" UZAMKNUTIE KONTAJNEROviSK"

3

Mestska casf - JUH Smetanova c. 4, 040 01 KoSice

~.

SUHRNA TECHNICKA SpRAYA

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Predmetne stavby budC! realizovana na existujucich parkovacich piachach namontovanfm ocefovej
konStrukcie na uzamknu!ie domoveho odpadu v mestskej Casti Kosice - JUH.
stavba je pństupna z miestnych obsluznych komunikacii pri obytnych blokach.
Na poziadanie investora bal spracovany projekt a podfa poziadaviek investora a ty KOSIT. Bola
spracovana projektova dokumentacia pre iieely stavebneho povolenia stavby.
• realizacia nepodmienuje Ziadne suvisiace investicie
• nepocfta sa s yYlukou dopravy
• navrhovana stavba nezasahuje priama do ziadnych vefkoplosnych ani maloplośnych chranenych iizemf
v zmysle zakona c. 543f2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
• z pohfadu ochrany vOd iizemie nie je sueasfou chranenej vodohospodarskej oblasti
1.2 Udaje o prieskumoch
1.2.1 Archeologicky pńeskum
Nie je potrebny.
1.2.2 Jadnostupiiovy inziniersko-geologicky pńeskum.
Pre dany objekt nebol realizovany inziniersko-geologicky prieskum. Predpokladii sa jednoduche
zakladanie.
1.3 Prehrad map0yYch a geodetickych podkladov
Pre potreby projek!ovej prlpravy boli pouZite :
Katastralna mapa sfdliska - JUH.
1.4 Pńprava pre vystavbu - Suracie pmce
1.4.1 Prfpravne prace
Pred zaCiatkom stavebnych pmc, sa vymedzia parkovacie plochy pre zabratie

pńestoru

na realizaciu.

2.1 - U;banisticke a architektonicke rieśenie stavby
Uzamknułie kontajnerovisk je riesene ako d'alśia kovova konStrukcia na uzavretia existujiicich ocefovych
klietok s uzamkynanim pred neziaducou manipulaciou s domovyro odpadom. NosmJ konStrukciu tvoria
stipiky z JAKL profilov 60160/3. Tle sU kotevne do existujiicej asfaltovej alebo betónovej plochy cez
ocefovu platnu vzdy dvoma segmentoyYmi kotvami. Cela ocefova konstrukcia je navrhnuta z JAKL
protilov spajanych zvarovanfm na mieste osadenia. Na nosne profiły sa pńvarf KARl siefovina 50f50/5.
Medzi stipmi do ocefoveho ramu z L profilu 35f35f4. Na "streche" priama na nosne profiły . Posuvna
brana je z JAKL profilov zavesena v homej vodiacej liśte. Ocefovu konStrukciu natrief zakladnou
protikoróznou ochranou a vrchnym naterom vo farbe RAL 6005.
2.2 - Poziadavky na dopravu
Nie je predmetom daneho ńeSenia.
2.3 - Upravy plóch a priestranstiev
Projekt nesi upravu jestvujucich okolitych plóch len v ramci plochy zabratej kontajneroyYm statfm.
2.4 - Starostlivosf o zivotne prostredie
2.4.1- Vplyv stavby na Zivotne prostredie pocas yYstavby ! Uitky śkodiace vodam (LSV)
Poeas vystavby sa nepradpokladaju stavebne procesy ani skladovanie latok skodlruych povrchoyYm a
podzemnym vodam. Pre predchiidzanie prfpadnym havarijnym stavom je nutoe pravidelne kontrolovaf
technicKY stav pouzivanych strojov a zańadeni, parkovat' ich na spevnenych plochach, v pripade
prechodneho skladovania LSV (napr. naterove a izolaćne hmoty a pod.) skladovat' tieta v zmysle
vseobecnych zasad na ochranu vOd. Na stavenisku sa nesmu nachśdzaf skladky ropnych produktov. Z

" UZAMKNUTIE KONTAJNEROviSK"

Mestska Ć3sf - JUH Smetanova

Ć.

4, 040 01

4

Kośice

hfadiska rozdelenia LSV podfa Vyhl. MLVH c.2311997 Zb., §1, je mozny pOCas vystavby na stavenisku
v)fskyt tychto LSV:
al ropne latky - uhfovodfky a ich zmesi
bl jedy a ine latky skodlive zdraviu
ci zieraviny
dl odpadove obały zneCistene skodlivinami (typicky stavebny odpad), ktore
e) odpady pri stavebnej cinnQsti - v zmysle Vyhlasky Ministers1va zivotneho prostredia SR C. 284/2001
Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znenfvyhlasky C. 40912002 Z. z. a vyhlasky c. 129/2004 Z.
z. zatriedil' do tYchto skupfn a podskupin:
Odpady, ktore sa predpokladaju ze vzniknti poCas realizacie slavby:
Cislo druhu
odpadu
080111
17 04 05

Nazov skupiny, podskupiny,druhu odpadu

Odoadove farby a laky obsahujtice organicke
rozpuSfadla alebo ine nebezpacne latky
Zelezo a ocer

Kategóńa

Mnozslvo Sposob likvidacie
odpadu (m2, m3,)

N
O

0,001 t
0,020 t

Znes.oprav.organ.
VYkup.druhot. surov

Kategorizacia odpadov je prevedena v zmysle platneho Katalógu odpadov - vyhlaska MZP SR C.
284/2001 Z.z.
Odpady -.0" budu odovzdane na zneskodnenie na skladku inertneho odpadu dodavatefskym sposobom.
Nebezpecne odpady -.N" budu na zaklade zmluvnych vzfahov odovzdane opravnenym organizaciam pre
nakladanie s nebezpecnymi odpadmi v zmysle zakona o odpadoch.
Odpady, ktorEi vznikaju poCas v)fstavby, bude likvidovaf Zhotovitef po dohode s investorom vo
vyhovujlicom zariadenf na nakładanie s odpadmi po dohode s oOŻP v KoSiciach, na pńslusne skladky v
meste Kosice a v jeho najbliZSom okolf do 15km.
Nebezpecne odpady si vyzadujU osobitne nakladanie. Ine nebezpeene odpady, ktore vznikaju napr.
Z prevadzky motorovych vozidiel a mechanizmov pracujucich na stavbe si je povinny dodavatef (majitef
mechanizmu) zneskodnif v ramci svojej rezie, mimo odpadu zo stavby. V ram ci realizacie stavby je
vhodne vykonavaf triedenie odpadu, kton~ znizi celkove mnozstvo stavebneho odpadu, ktorY je nutne
zneskodnif na skladke odpadu a je prinosom i ziskanim druhotnej suroviny. POviicsine je ućelne triedif
zlozky na ktore je zabezpeeeny odber (napr. zberov)f papier, zelezny Srat, farebne kovy, plastove fólie a
pod.). Rovnako tak je ueelne triedif i nebezpecne zlozky aby sa lt1.inimalizovalo mnoislvo odpadu z
naroenejsim a drahsfm sposobomzneskodnenia.
Pocas v)fstavby musi by[ priebezne zabezpeeena evidencia vzniku a spOsobu zneskodnenia jednotliv)fch
odpadov, z dovodu preukazania suladu sposobu zneskodnenia odpadov zo stavby s legislativou.
Je vhodne, aby vzniknut6 nebezpeene odpady boli odvazane zo stavby na zneskodnenie bezprostredne
po ich vzniku. V pńpade ich docasneho skladovania na stavbe je potrebne zabezpecif nakladanie s nimi
pod fa platnej legislatlvy. Odpady vzniknute pocas v)fstavby budu likvidovane v jel priebehu a skonCia pred
jej prectanim do prevadzky. Hospoctarenie s odpadmi na plochach zańadenia staveniska bude v sulade s
platnymi bezpecnostn:imi predpismi, vratane manipulacie s nebezpecnymi latkami.
b) ochrana ovzduSia
Samotna technológia v)fstavby nebude maf negativny vplyv na zneCistenie ovzdusia. Pocas v)fstavby
nesmu by[ na stavbe sparovane ziadne odpady!
c) ochrana proti hluku - na stavenisku sa nebudu nachiidzaf ziadne vyrobne, ktore by mohli vplYvaf na
zv)fsenie hlucnosti v okoli. Pri stavebnej Cinnosti je nutne dodriiavaf ustanovenia Nariadenia vlady SR
c.40/2002 Z.z. O ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami.

2.4.2- Vplyv prevadzky stawy na zivotne prostredie
-rieiienie odpadov z buducej prevadzky, v sulade so zakonom c. 283 f 2001 a C. 284 f 2001:
Stavba druhom svojej prevadzky a svojou funkciou bude patrif medzi nev)frobne stavby. Jej ciefom je
zabezpeeenie neziaducej manipulacie s domov)fm odpadom.
c) ochrana proti hluku - v buducej prevadzke sa nepredpokladaju zdroje hluku .

2.5 - Starostlivost' o bezpecnost' prace a technick'ich zariadenf
Na slavebne prace nebudu vplyYaf ziadne ruśive okolnosti. Realizacia stavebnych prac vsak musi
zohfadiiovaf bezny reZim okolitYch stavieb a zariadenf a nesmie ohrozif jej fungovanie .
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2.5.1 - Realizacia stavby
Skór ako sa zacne realizovaf stavba je nulne splnif podmienky pfe predvjrobnu pńpravu prace a
pracoviska. Pre tUto stavbu nie je potrebne zariadenie staveniska.
Pri samotnej realizacii slavebnych prac je nutne dodriiavaf ustanovenia vyhlasky c. 374 SlovenskehO
uradu bezpecnosti prace a Slovenskeho banskeho iiradu zo 14. augusta 1990 o bezpecnosti prace a
technickych zariadenf pri stavebnych pracach.
Bezpecnosf a ochrana zdravia pri praci
Vseobecne zasady:
Pocas pripravy a celej vjstavby pri prevadzani prac je nutne dodriiavaf predpisy z hfadiska ochrany
zdravia a bezpecnosti pri praci , dodriiavaf vsetky dotknute montazne, prevadzkove predpisy a pracovne
predpisy, vyhlasky o ochrane zdravia pri praci a platne normy STN a ON. (Vyhlaska c.374/1990 Zb.
SOBP a SBO o bezpecnosti prace a technickych zariadeni). Obmedzenie ńzikovjch vplyvov
instalovanych zariadeni je podmienene odbomou spósobilosfou obsluhy a dóslednym dodrZiavanim
prevadzkovjch predpisov a pracovnl1ch postupov t.j. ze sa musia dodrZiavaf vsetky poziadavky
stanovene vyhlaskou SOBP c. 5911982 Zb. A noriem a predpisov s nou suvisiacich. Pracovnlci musia byt
vybavenl osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami. Prevadzkovatef je povinny vypracovaf pre
navrhovanu prevadzku bezpecnostne predpisy a prevadzkove pońadky, oboznamif s nimi
pracovnikova kontrolovaf ich dodriiavanie.
Bezpeenosf a ochrana zdravia pri praci na stavenisku musi byt dodriana zhotovitefom stavby v zmysle
platnych predpisov: -vyhlaSku c. 374/90 Zb. SUBP a SBO zo dna 14.8.1990 o bezpecnosti prace a
technickYch zariadenl pri stavebnych pracach -zakon C. 59/82 Zb. o zakladnych poZiadavkach na BOZP a
hygienu prace -vseobecne płatne technicke a technologicke poZiadavky, STN pre dany charakter prace a
vyhliiSku C. 484/90 ZB. -bezpecnostne predpisy vyplYvajtice z STN Investor zabezpeci ochranu
okoloiducich chodcov a ochranu obyvatefov pOCas celej realizacie stavebnych prac. Organizacia, ktora
bude realizovaf vjstavbu musI investorovi predlozif spracovany technologicky postup prac, ktorY musI byt
v sulade s bezpecnostnymi smemicami, predpismi a nariadeniami.
Organizacia je povinna dodrZiavaf nasledovne nańadenia v zneni tYchto zakonov:
-Vyhlasku Slovenskeho uradu bezpeenosti prace c.59!1982 Zb v znenivyhlasky 454E1990 Zb
-VyhliiSku Slovenskeho iiradu bezpecnosti prace a Slovenskeho uradu prace c.374/1990 Zb -o
bezpecnosti prace a technickych zańadeni pń stavebnych pracach
-Vyhlasku Slovenskeho (jradu bezpecnosti prace c. 74/1996 Zb a ine bezpecnostne predpisy , kto re
vyplYvaju z jednotlivjch prac pocas realizacie stavby.
2.5.2 - Prevadzka stavby
Stavba druhom svojej prevadzky a svojou funkciou m nebude maf negativne uCinky na okolie.
2.6 - zaJdadna koncepcia poziamej ochrany
Nie je predmetom daneho rieSenia.
2.7 - Zariadenie civilnej ochrany
Nie je predmetom daneho riesenia.
2.8 - Urcenie nOyYch ochrannych pilsiem
Navrhovany olJjekt si nevyzaduje ureenie novjch och rannych pasiem.
2.9 - RieSenie protikoróznej ochrany
Realizovane zamocnicke vyrobky prlpadne ocefove -opatrene - 1x zakladny, 2x kryci synteticky nater.

Nie su potrebne. Objekty su realizovane na existujucej asfaltovej ploche, do klorej budii kotevne nove
ocerove stipikY .

V predmetnom navrhu vzhfadom na sposob kotvenia ocefovej konstrukcie nebolo potrebne skumaf
hladinu spodnej vody.
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Nie je predmetom daneho lieSenia.

Nie je predmetom daneho liesenia.

Nie je predmetom daneho desenia.

Nie je predmetom daneho liesenia.

Nie je predmetom daneho lieSenia.

Nie je predmetom daneho riesenia.

Nie je predmetom daneho rieSenia.

Nie je predmetom daneho deSenia.

V miestach osadenia kontajnerovisk -nie su vedenia inzinierskych sieti

Staveniskom su jednotlive kontajneroviska nachadzajuce sa v mestskej Gasti Kosice - JUH, podfa
predlozenych ulic zadavatefom. Jedna sa o jednoduchU stavbu, kde nie je nutne spracovanie POV.
Poziadavky na postupne uvadzanie stavby do uzivania
Nakofko sa jedna o 5 objektov, stavba bude odovzdana do uZivania po dohode s realizacnou finnou.

Udaje o zhotovitefskom systeme
Pre vyber dodavateFa stavby bude investorom vyhlasena slifaz na dodiivku stavby. S vifazom tejto
siifaze bude uzatvorena zmluva na dodavku stavby.
- Poziadavlcy na socialne, prevadzkove a vjrobne zariadenia staveniska
Nie je potrebne.
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- Prijazdy na stavenisko, trasy prepravy rozhodujucich konStrukcii, materialov a prvkov na
stavenisko.
Vyuzitie existujtlcej komunikacnej siete. Vśetky kontajneroviskii vzhfadom na to, ze je zabezpeeeny
odvoz odpadu, su situovane pri miestnych komunikaciach
- PoZiadavky z hl'adiska zivot1leho prostredia pocas realizticie stavby.
Pocas vjstavby bude nepotrebny material ulozeny na povolenu skladku o com bude maf zhotoviter
slavby pisomne pOlvrdenie o ulozeni druhu a mnoZstva odpadu. Rovnako sa bude postupovaf i pń
pripadnom poskodeni vyrobkov a dielcov pocas prepravy, skIadovania a manipulacie, vyradenych
nepodarkov a zostatkov vjrobneho procesu (odrezky, ulomky, nespracovana betónova zmes, ...).
Predpokladany odpad zo stavebnej cinnosti je kvantifikovany v prislusnej stali tejto spravy. Zelen v
dosahu ucinkov staveniska sa bude poCas vjstavby bezpecne chranif, v pńpade potreby bude
premiestnena.

-Vplyv realizacie stavby na źivot1le prostradie a spasob obmedzenia alebo vyfiJcenia

neźiaducich

vplyvov.
Realizaciou stavby nedójde k trvalemu zaberu pornohospodarskej pódy. Z hfadiska ochrany ovzdusia a
ochrany pred nadmemJ,im hlukom je vhodne pouzivaf zariadenia na elektricky pohon s minimalizovanim
pouźitia agregatov poMnanych spafovacimi molonni. Na stavenisku sa nesmu spafovaf ziadne odpady
zo stavby. Prl stavebnej Cinnosti treba dodriiavaf ustanovenia Nańadenia vlady SR C. 4012002 Z.Z. o
ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami. Slavebnu cinnosf je nutne realizovaf tak, aby nedoslo ku
kontaminovaniu zemin a podzemnych vód neZiaducimi latkami. Odpady zo stavby sa budu vyvazaf na
riademl skladku odpadu
Predpokladana doba vjstavby projektantom je: 2 mesiace
Predpokladany zaciatok vystavby projektantom: 06. - 08. 2018

Nepredpokladajti sa vedrajsie vyvolane investfcie.

V Kosiciach 04 f 2018

Vypracoval: Ing. F.

Salśr

