Obec Podbiel, Podbiel 210, 027 42 Podbiel
Miestne komunikácie – Nová IBV

Časť „B“
Opis predmetu zákazky
Názov predmetu zákazky: Miestne komunikácie – Nová IBV
___________________________________________________________________________
Predmetom zákazky je vybudovanie nových miestnych komunikácií pre obyvateľov novej zástavby
lokality IBV Zámostie v Podbieli.
Komunikácie sú navrhnuté ako dvojpruhové, obojsmerné. Napojené budú na jestvujúce miestne
komunikácie v Podbieli. Je navrhnutá vetva „A“ s dĺžkou 288,57 m, vetva „B“ s dĺžkou 117,500 m a
vetva „C“ s dĺžkou 81,50 m. Vetva „A“ je navrhnutá s chodníkom na pravej strane. Na vetve „B“ a „C“
nebude chodník.
Odvodnenie vozovky miestnej komunikácie je zabezpečené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom a
pomocou uličných vpustí. Celkový počet vpustí je 2 a sú zaústené do projektovanej dažďovej
kanalizácie PVC DN 600. Dažďová kanalizácia je umiestnená pod chodníkom na pravej strane vetvy
„A“. Celková dĺžka kanalizácie je 74 m. Na kanalizácii sú celkovo 2 revízne atypické šachty. Kanalizácia
je zaústená do existujúceho rigola za križovaním existujúcej miestnej komunikácie. Na vyústení bude
vybudované betónové výtokové čelo. V križovaní s existujúcou komunikáciou je v súčasnosti priepust
z betónových dlaždíc a cestných panelov, ktorý bude nahradený priepustom zo železobetónového
potrubia TZR DN 600 dĺžky 14 m. Do šachty Š2 je zaústený jestvujúci jarok cez zaústený priepust TZR
DN 600 dĺžky 9 m. Do priepustu priteká voda vtokovým betónovým čelom, do ktorej je zaústený
jestvujúci rigol.
Členenie stavby na stavebné objekty: Objekt: SO-04 Miestne komunikácie - nová IBV
Podrobný opis predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia (výkresová a textová časť),
ktorú vypracoval Ing. Vladimír OTTO, 026 01 Vyšný Kubín 234.
Projektová dokumentácia je prílohou týchto súťažných podkladov ako časť „E“.
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.

