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Časť „B“
Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky: Liesek. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
___________________________________________________________________
Predmetom zákazky je vybudovanie nového povrchu miestnych komunikácií na mieste existujúcich
štrkových, resp. asfaltových ciest, ktorý bol poškodený pri výstavbe splaškovej kanalizácie.
Oprava komunikácie je navrhnutá v mieste existujúcej asfaltovej a štrkovej cesty ako dvojpruhová,
obojsmerná šírky 5,50 m.
Rekonštrukcia sa skladá z piatich vetiev A,B,C,D,E.
Opravovaná vetva „A“ s dĺžkou 432,70 m začína na začiatku na ulicu Staničná, na konci na ulicu A.
Hlinku.
Opravovaná vetva „B“ s dĺžkou 729,72 m začína na začiatku na ulicu Nad Uhliny, na konci na ulicu
Staničná.
Opravovaná vetva „C“ s dĺžkou 299,32 m začína na začiatku na ulicu Priečna, na konci na ulicu Bugaj.
Opravovaná vetva „D“ s dĺžkou 449,11 m začína na začiatku na ulicu Priečna, na konci na ulicu
Oravická.
Opravovaná vetva „E“ s dĺžkou 442,83 m začína na začiatku na miestnu komunikáciu za križovatkou s
ulicou Staničná, na konci na ulicu A. Hlinku.
Stavba sa skladá z objektov:
SO-01 Bernolákova ulica
SO-02 Ulica Pod Havraňákom
SO-03 Urbárska ulica
SO-04 Ulica Jankuľáka
SO-05 Ulica Za Borom
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
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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.
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