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000 l"ávrh súťažných podmienok pre zámer realizácie .
komplexnej rekonštrukcie a súvislej údržby miestnych Vydanie: I ~ 

komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov Mesto Prešov 

Návrh na 

LZNESENIE 

z l. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 10.2.2014 číslo: ........ .12014 


k návrhu súťažny'ch podmienok pre zámer realiLácie komplexnej rekonštrukcie a ,ú\islej údržh) 
miestnych komunikácií a križovatiek na územi mesta Prešov, 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh súľažných podmienok pre zámer realizácie komplexnej rekonštrukcie a súvislej údržby 
miestnych komunikácií a krížovatil.!k na území mesta Prešov 

a 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

zobrať na vedomie 

návrh súľažných podmienok pre zámer realizácie komplexnej rekonštrukcie a súvislej uuržby 
miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov, 
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I o ojl Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove I 
'O pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredieMesto Prešov 

UZNESENIE 

z 9. riadneho zasadnutia 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove 


pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


dňa: 03.09.2013 čislo: 26/2013 

k návrhu súťažných podmienok a vecnosti použitia finančných prostriedkov pre 
zámer realizácie komplexnej rekonštrukcie miestnych komunikácií a križovatiek 
na územi mesta Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


po prerokovaní vyššie uvedenej vecí zaujíma toto 


STANOVISKO 

dňa: 03.09.2013 čislo: 9/2013 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


odporúča materiál prepracovať podľa vznesených pripomienok a opätovne predložiť na 
rokovanie komisie v novembri 2013 

~_/ 
/lt11t(/l 

Ing. Marí Harčarík Ing. arch. Viktor Tkačík 

sekretár k misie predseda komisie 


'"'~~k'overovateľ zápisnice 
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Návrh súťažných podmienok pre zámer realizácie 
•komplexnej rekonštrukcie a súvislej údržby miestnych Vydanie: 

komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Uznesením Č. 390/2013 zo dňa 3.6.2013 'vIestské zastupiterstvo v Prešove schválilo zámer 
realizácie komplexnej rekonštrukcie miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov 
v sume 7 mil. € spôsobom financovania PPP so základnou podmienkou IO ročnej splatnosti 
a požiadalo primátora mt:sta predložiľ návrh súťažných podmicnok a návrh vecnosti použitia 
finančných prostriedkov. 

Na stretnutí zástupcov oddelenia dopravy energetiky a životného prostredia. odJelcni~ 
verejnoprospešných činností a odddenia investičnej výstavby MsÚ v Preš,we boli zadetlnované 
konkrétne komunikácie. pri ktorých je potrebná komplexná rekonštrukcia a pri ktor)'ch by práce \ 
rozsahu opráv a údržby nepriniesli požadovaný efekt. Po preverení majetkovo-právneho stavu 
pozemkov pod týmito komunikáciami bol spracovaný prvotný návrh vecnosti komplexnej 
rekonštrukcie komunikácii. kde v prevažnej miere boli navrhované komunikácie. pri ktorých 
majetkovo-právne vysporiadanie nebude potrebné. 

Materiál bol dňa 3.9.2013 predložený na zasadnutie Komisie MsZ pre územný plán. 
výstavbu. dopravu a ŽP. ktorá k tomuto materiálu prijala uznesenie Č. 26/2013. 

:-Ja základe stretnutia zástupcov poslaneck)'ch klubov dňa 22.10.2013. ktoré zvolal JCDr. 
Handzo. LL.B.. riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností. boli dlia 10.2013 e
mailom oslovení predsedovia VMC s požiadavkou spolupráce pri zostavovaní priorít VMC jednak 
na rekonštrukcie (investície) komunikácii a tiež na súvislú údržbu komunikácii. Väčšina VM{- sa 
zatiar nevyjadrila (okrem VMČ č. 5. kde máme informáciu. že VMC č. 5 súhlasí s predloženými 
prioritami). 

l\a základe vysšie uvedených skutočností sa tento materiál zaoberá len návrhom súťažn)'ch 
podmienok pre zámer realizácie komplexnej rekonštrukcie a súvislej údržby miestnych 
komunikácií a križovatiek na územi mesta Prešov v celkovom rozsahu lOmil. E. 

F - 'vIsÚ/SP-Ol 123/1 Strana 111 



· ..... ......_-~ _~~~ 

Vydan ic: I I000 Návrh súťažných podmienok pre zámer realizácie ....!I ~ t--......,Sc-tI-'u-n-u
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komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov 
: Mesto ;rešov I . Výtlačok:L _~__ 

Tento návrh súťažných podmienok je vypracovaný pre stavby na miestnych 
komunikáciách. kde rozsah stavebných prác je zadefinovaný ako práce investičného charakteru 
(nad rámec údržby kl opráv) a pre súvislú údržbu miestnych komunikácií. 

Pre práce investi'::ného charakteru je nc\yhnutné vypracovanie projektovej dokumentácie 
íl vydanie stavebného povolenia. 

NÁVRH SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK PRE ZÁMER REALIZÁCIE KOMPLEXNE.J 
REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A KRIŽOVATIEK NA íJZEMÍ 
MESTA PREŠOV 

Pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania realizácie komph:xncj rekonštrukcie miestnych 
komunikácií je nevyhnutné zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií pre jednotlivé 
stavby. ktoré budú slúžiť ako podklad pre nacenenie stavebných prác, 

Základné navrhované body súťažn)'ch podmienok 
stavebné práce budú zrealizované v rozsahu a zmysle spracovanej projektovej 
dokumentácie il podľa podmienok vydaného stavebného povolenia. 
práce sa budú realizoval' v súlade s platn)'mi STN. E)\' a predpismi. zákonmi 
a nariadeniami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
úroveň kvality preukáže zhotoviteľ osvedčením autorizovaných skúšobní o skúške 
dodávaných výrobkov alebo tovarov. alebo vyhlásením o zhode výrobku s s technickými 
špecifikáciami. príp, certifikátom výrobku, 
zrealizované dielo sa bude preberať po jednotlivých ucelených stavbách. 
začatie diela do 5 dní od odovzdania staveniska, v prípade nepriaznivých klimatick}ch 
podmienok vzhľadom k zabezpečeniu technologických postupov výstavby začatia diela 
sa môže posunú\' termío začatia diela. len čo nastanú vhodné klimatiekt: podmienky, 
ukončenie diela bude zadefinované podľa rozsahu prác na základe schválenej vecnosti 
diela, Deň ukončenia celého diela je deň. v ktorom dôjde k odovzdaniu poslednej z akcií 
uveden)'ch v zmluve o dielo, 
cena diela bude uhradená v 120-tich rovnomerných mesačných splátkach. 
na stavebné práee nebudú poskytnuté preddavky. 
zhotoviteľ diela je oprávnený postúpiť pohľadávku vyplývajúcu z realtzácie tohto diela 
banke. ktorá má licenciu na území Slovenskej republiky s platnou bankovou licenciou 
Národnej banky Slovenska. ktorej priamy majoritn}' vlastník má sídlo v štáte Európskej 
únie. 
postúpenie pohľadávky nemá vplyv na zodpovednosť zhotoviteľa za chyby diela 
a povinnosti vyplývajúce zo záruky za dielo dohodnuté v zmluve o dielo. 
zádržné je vo výške 5% z celkovej ceny diela a bude kryť nároky objednávateľa pre 
prípad potreby odstránenia skrytých chýb diela vypl)'vajúcich z oprávnených reklamácií. 
ktoré zhotoviteľ neodstráni ani po opakovanej výzve, Zádržné objednávateľ uvoľní 
zhotoviteľovi najskôr po uplynutí 12 mesiacov od preberaeieho konania jednotlivých 
stavieb, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na nállfadu škody 
voči zhotoviteľovi alebo nároky objednávateľa titulom zabezpečenia peÍlazných 
pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi. 
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zhotoviteľ diela predloží na odsúhlasenie vecn}', časový a íinančný harmonogram 
postupu stavebných prác jednotlivý'ch akcií, ktoré tvoria predmet dida. Tento 
harmonogram bude zostavený lak, aby rešpektoval zachovanie plynulosti cestnej 
premávky na území mesta, 
príslušné povolenia na zahratie verejných priestranstiev prípadne iných plôch pre potrcbu 
realizácie diela zahezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady, 
vypracovanie projektu aktuálneho dočasného dopravného značenia, jeho umiestm;nie 
a udržiavanie dopravných značiek zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady, 
počas realizácie prác vykonávaných v čase premávky vozidiel po komunikáciách. na 
ktorých sa tieto práce vykonávaj LI, zabezpečí zhotoviteľ riadenie premávky náležite 
poučenými osobami na vlastné náklady, 
pri odovzdaní diela zhotoviteľ dodá objednávateľovi dokumentáciu skutočného 

vyhotovenia jednotlivých stavieb v troch vyhotoveniach a plán užívania verejnej práce, 
kvalitatívne podmienky diela budú zadefinované v zmluve o dielo na základe platných 
noriem a predpisov a vypracovanej projektovej dokumentácie, 
zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 
v prípade, že na niektorú zo stavieb uvedených v zmluve o dielo nebude vydané 
právoplatné stavebné povolenie alebo nastanú iné okolnosti na strane objednávateľa 
(napr, v súvislosti s majetkovo-právnym usporiadaním pozemkov), ktoré nebolo možné 
pred realizáciou diela predvídať, vÝ'stavba takejto akcie bude vecne aj tinančne zo 
zmluvy vyňatá a nehude sa realizovať. Pre uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu 
takejto akcie sa použije S 58 zákona č, 25/2006 Z, z. o verejnom obstarávani v zneni 
neskorších predpisov, 
kritérium na vyhodnotenie ponúk bude cena. 
všetky náklady spojené s predložením cenovej ponuky, vrátane obhliadky znáša 
zhotoviteľ. 

Vyššie uvedené ustanovenia bndú zapracované priamo do súťažných podkladov alebo do zmluvy 
o dielo, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov 

Spôsob financovania formou postúpenia pohľadávky a reštrukturalizáciou dlhu za nasledovných 
podmienok: 

• konečná splatnosť: IO rokov 
• splátky: rovnomerné mesačné 
• prirážka (úroková sadzba): l-mesacn)' EURIBOR - marža 1,59% p,a. 
• spracovateľský poplatok: 0.25 % z hodnoty pohľadávky 
• zabezpečenie: bianko zmenka 
• začiatok splácania: 6 mesiacov od podpísania 

Kompletné znenie súťažných podmienok realizácie komplexnej rekonštrukcie a súvislej 
údržby miestnych komnnikácií bude dopracované, prípadne upravené na základe 
rozhodnutia o spôsobe financovania tejto investičnej akcie a na základe špecifickosti 
technických riešeni jednotlivých stavieb, projektových dokumentácií jednotlivých stavieb 
a stavebných povoleni. 
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