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ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

predmet zákazky:

Predmetom zákazky je odstránenie pôvodnej asfaltovej vrstvy a pokládka novej obrusnej vrstvy z asfaltobetónu (ďalej len „živičný kryt“) na ul. Š. Moysesa – juh (od Námestia Matice slovenskej po ul. A. Dubčeka)
v oboch jazdných smeroch dvojpruhových cestných komunikácií v Žiari nad Hronom za nasledovných
podmienok :
a/ živičný kryt bude odstránený frézovaním v priemernej hrúbke 3 cm na ploche orientačne 820 m²
s ručným dočistením cca 130 m²;
b/ pred samotnou pokládkou nového živičného krytu je požadovaný postrek spojovacou kationaktívnou asfaltovou nemodifikovanou emulziou C 50 B 4/BIT-50K s triedou zaťažiteľnosti I. až VI.
v zmysle STN 73 6114:1997 v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m² na ploche orientačne 950 m²;
c/ živičný kryt bude tvorený asfaltovým betónom po zhutnení I. tr., stredozrnný, ACL 11, hr. 60 mm na
ploche orientačne 950 m² položený na vopred pripravenú betónovú plochu po okrajoch ohraničenú cestnými čadičovými a betónovými obrubníkmi;
d/ vzhľadom k tomu, že podklad komunikácie je tvorený betónom s dilatačnými škárami, pred
pokládkou živičného krytu ich žiadame prekryť geotextilnou mriežkou;
e/ v dotknutom priestore sa nachádza 6 uličných vpustov, ktoré musia byť výškovo upravené do
nivelity budúceho živičného krytu (zodvihnutie o 6 cm oproti existujúcej betónovej ploche);
f/ presné výmery plôch budú upresnené po realizácii jednotlivých pracovných činností, pre penetračnú činnosť a pokládku nového živičného krytu je v uvádzanom rozmere plochy uvažované aj
s plochami budúcich parkovacích miest, ktoré budú čiastočne súčasťou komunikácií;
g/ odvoz stavebného odpadu zabezpečí dodávateľ na určené miesto objednávateľom do vzdialenosti
1 km;
h/ označenie pracovného miesta, súhlas príslušného dopravného inšpektorátu s dočasným dopravným značením a čiastočnou uzávierkou miestnej komunikácie zabezpečí dodávateľ.
Poskytnuté podklady a doplňujúce informácie :
- v prípade potreby určenie dopravného značenia a povolenie na čiastočnú uzávierku miestnej
komunikácie zabezpečí Mesto Žiar nad Hronom;
- v cene budú zahrnuté všetky úkony spojené s procesom až do ukončenia predmetu zákazky;
- všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov, vypracovaním a predložením ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Vzhľadom ku špecifičnosti spracovania cenovej ponuky požadujeme osobnú obhliadku lokality predmetu
zákazky, jej vymeranie a získanie potrebných doplňujúcich informácií v teréne.
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