
































































































 
Miletičova 19, 826 19 Bratislava                                                     podlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác                                                                                                    

Investičná výstavby a správa ciest, Kasárenské námestie č. 4, 040 01  Košice 

Súťažné podklady, zväzok 1    1 / 6            

I/18 Hôrka - Jánovce  

 
 
 

PODLIMITNÁ ZAKAZKA                                           
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 

 NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

 
 

 
ZVÄZOK 1 

 

ČASŤ A1.  POKYNY NA VYPRACOVANIE 
PONUKY 

časť 1.3  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
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OPIS  PREDMETU ZÁKAZKY 
 

A. Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky 

a) Uchádzač/zhotoviteľ musí mať k dispozícii na plnenie zmluvy technické, strojné a výrobné 

zariadenia a pracovné sily v takom počte , rozsahu, kapacite a umiestnení, že je schopný 

zabezpečiť realizáciu prác na úseku v požadovanej kvalite a stanovenom termíne. 

b) Vzdialenosť úseku od obaľovanej súpravy nesmie byť vyššia ako 60 km, resp. pri časovom 

vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút. 

c) Zhotoviteľ môže odovzdať časť stavby k zhotoveniu inému subjektu len v súlade 

s ustanoveniami ZoD a s čl. 7, podčl. 7.1 Zmluvných podmienok. 

d) Čiastočnú uzávierku, zvláštne užívanie  cesty ako aj odsúhlasenie dočasného dopravného 

značenia počas výstavby si dodávateľ stavby zabezpečí na príslušnom Okresnom úrade pre 

cestnú dopravu a pozemné komunikácie a na príslušnom dopravnom inšpektoráte. 

e) Požadované technické a kvalitatívne požiadavky verejného obstarávateľa: 

Pre navrhnutú technológiu musia byť dodržané ustanovenia nasledovných STN: 
- pre zhutnené asfaltové vrstvy STN 73 6121, STN EN 13108, TKP MDVRR SR, časť 6 (august 

2015) „Hutnené asfaltové zmesi“ uverejnené na stránke www.ssc.sk 

- pre postreky a nátery STN 73 6129 

 
Zhotoviteľ všetky práce na predmete zákazky vykoná v zmysle technického predpisu TP 047 
„Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek“ (z 15.8.2011) schválený 
MDVRR SR  
 
Použité materiály musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov 
Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok 
a príslušných vyhlásení o parametroch zabudovaných stavebných materiálov a zmesí 
podliehajúcich Vyhl. č.162/2013 Z.z. 
Používať a zabudovať do diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zák.č. 
133/2013 Z.z. o stavebných materiáloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhl. MDV 
RR SR č.162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov 
a posudzovanie parametrov. 
Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných vyhlásení o parametroch. 
Vyhlásenie o parametroch, preukazné skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vozovky je 
zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozoru pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie týchto 
dokladov zabezpečí stavebný dozor v spolupráci s oblastným laboratóriom SSC IVSC Košice. 
 
Pri realizácii predmetu zákazky zhotoviteľ zabezpečí rozprestretie asfaltovej zmesi finišerom s 
automatickým zariadením, ktorý zabezpečí mieru zhutnenia pod hladiacou doskou , min 90 %. 
 

f) Podrobné vymedzenie technických a kvalitatívnych požiadaviek je uvedené v opise predmetu 

zákazky (Zv.1), v TKP (Zv.3) v zmluvných podmienkach (Zv.2), ktoré sú súčasťou súťažných 

podkladov. 

 
 
 

 

http://www.ssc.sk/
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B. Opis prác 

a)  Názov predmetu zákazky  I/18 Hôrka - Jánovce 

           b)  Druh zákazky:        stavebné práce 
     
c)  Miesto uskutočňovania prác:   Cesta:    I/18 
      Katastrálne územie:  Hôrka, Jánovce 
      Okres:    Poprad 

      Kraj:    Prešovský 

 
Úsek cesty navrhovaný na opravu  sa nachádza na štátnej ceste I/18 v Prešovskom 

samosprávnom kraji v okrese Poprad, ktorý vedie súbežne s diaľnicou D1 Poprad - Prešov  Prechádza 
mierne zvlneným terénom katastrálnym územím obcí  Hôrka a  Jánovce. V danom úseku sa 
nachádzajú 3 mostné objekty na ktorých bude asfaltový kryt odfrézovaný a nahradený novým  
kobercom z asfaltového betónu AC 11 O; I,  PMB hr. 50 mm. Začiatok úseku prvej časti začína v obci 
Hôrka - časť Kišovce v km 612,190 a končí v km  612,388 na začiatku novej veľkoplošnej vysprávky, 
druhá časť pokračuje po 224,0 m v km 612,612 a   končí za križovatkou s cestou II/536 v mieste 
osadenej zvislej dopravnej značky koniec obce Jánovce - okres Levoča v km 617,427. Šírka vozovky 
je premenlivá 8,0 – 8,4 m  a dĺžka opravovaného úseku je 5 019 m o celkovej výmere 43 028   m2.     
Pri pokládke asfaltového krytu vozovky je nutné dodržať priečne a dostredne sklony v priamej 
a v smerových oblúkoch, aby bol dodržaný dostatočný odtok zrážkovej vody z povrchu vozovky. 
V intraviláne obce Jánovce je v miestach ľavostranného chodníka  zrážková voda zvedená uličnými 
vpustami  do priepustov. Uličné vpusty budú výškovo upravené a priepusty prečistené. Jedna vpusť sa 
nachádza aj v obci Hôrka, časť Kišovce . V celom úseku sa zreže zemná krajnica o celkovej dĺžke                      
5 450 m a po položení asfaltového krytu sa dosype štrkodrvou fr. 8-22 mm hr. 100 mm o celkovej 
výmere 4 650 m2.  

 
Čiastočnú uzávierku, zvláštne užívanie  cesty ako aj odsúhlasenie dočasného dopravného 

značenia počas výstavby si dodávateľ stavby zabezpečí na príslušnom Okresnom úrade pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie a na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Práce budú prevádzané 
po úsekoch po polovici, bez vylúčenia cestnej premávky, preto je potrebné dodržiavať všetky 
bezpečnostné predpisy počas výstavby. Skládku vybúraných hmôt ako aj skládku vyfrézovaného 
materiálu určí stavebný dozor pred zahájením prác.   

 
Pred začatím prác si zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie inžinierskych sieti – káblov 

v krajnici cesty v úsekoch kde sa budú doplňovať cestné zvodidlá a nové čelá priepustov.  
 
Predmet zákazky sa delí na 3 úseky  
 

1. Úsek – obec Hôrka, časť Kišovce - Hôrka časť Hôrka v km  I.- 612,190-612,388,                           
II. - 612,612 – 613,908 . Celková dĺžka je 1494 m o výmere 13670 m2. Zrealizuje sa 
odfrézovanie jestvujúceho krytu  a lokálne vysprávky hr. 50mm na výmere 15270  m2,   lokálne 
veľkoplošné vysprávky pre zosilnenie  priemernej hr. 50 mm z AC 16 L; I - 1600m2 s osadením 
geomreže (frézovanie 1600 m2) a obrusná vrstva AC 11 O;I, PMB hr. 50 mm o výmere                      
13 670 m2. Na tomto úseku sa nachádzajú 5 autobusové zastávky o výmere 
240+170+170+159+70m2. Zriadenie čiel priepustu v km 613,388 a 613,838,  zriadenie zvodidlá 
v km 612,900 - 613,370 v dl. 470 m + výmena I zábradlia na mostnom objekte č.18-393                     
za zvodidlá v dl. 2 x 30m = 60 bm, očistenie ríms mosta od nánosov a vysprávenie lokálnych 
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porúch sanačnou maltou (reprofilácia betónových časti objektu , 2 x 7 x 1,5=21m2) ,  prehĺbenie 
priekop v dl. 980m, výšková úprava uličného vpustu v kr. s MK (obecný úrad) 
 

2. Úsek -  extravilán medzi obcami Hôrka – Jánovce , úsek v km 613,908 – 616,125,                           
dl. 2217 m. Vrcholový a smerový oblúk v km 614,646-615,084 sa upraví a zrealizuje sa lokálna 
veľkoplošná vysprávka pre zosilnenie – odfrézovanie hr. 50mm v dl. 438 m a plochy 3 504 m2 
z AC 16 L;I.  Na ostatnej ploche  vo výmere 12132 m2  sa odfrézuje kryt hr. 30 mm , zrealizuje 
sa vyrovnanie krytu z AC 16 L;I,  priemernej  hr. 40mm , na celom úseku 17736m2 sa položí 
obrusná vrstva z AC 11 O; I, PMB hr. 50mm . Na úseku pred obcou Jánovce je zrealizovaná 
veľkoplošná vysprávka o výmere 2100 m2 , ktorá sa nebude  frézovať , len sa prekryje 
obrusnou vrstvou. Odfrézuje sa na tomto úseku len mostný objekt 18-394 (koniec veľkoplošnej  
vysprávky) a vymení sa na ňom bezpečnostné zariadenie za zvodidlá v dl. 2 x 30m = 60 bm, 
očistenie ríms mosta od nánosov  a vysprávenie lokálnych porúch sanačnou maltou 
(reprofilácia betónových časti objektu, 2 x 9 x 1,5=27m2). Pravostranné zvodidlo sa osadí aj  
v km 612,900-613,370 a vo vrcholovom a smerovom oblúku v km 614,840 budú osadené ZDZ 
Z3b.  ( 3504+12132+2100=17736m2). Prehĺbenie priekop v dl. 855m  
 

3. Úsek – intravilán obce Jánovce v km  616,125 – 617,427. Dĺžka úseku je  1308 m  o výmere 
11 622 m2. V tomto úseku ( vstup do obce Jánovce) sa zrealizuje veľkoplošná vysprávka                  
pre zosilnenie z AC 16 L; I,  v km 616,125-616,250 o výmere 1063 m2  a v km 616,560 – 
616,640  (pravá strana oproti obecnému úradu v mieste priepustu ) o výmere 320 m2 na šírku 
jedného jazdného pruhu 4 m (frézovanie 1 383 m2). V celom úseku v uvedenom staničneni sa 
odfrézuje asfaltový kryt v hr. 50 mm a zrealizuje sa obrusná vrstva hr. 50mm z AC 11 O; I, 
PMB o výmere 11622m2 . Existujúci ľavostranný rigol v dl. 1056m  z dlažobných kociek 
a betónu bude odstránený – vybúraný na hrúbku 10 cm a nahradený asfaltovým rigolom 
v sklone ku obrubníkom  50+50mm z AC 11 O, I,  o výmere 1056 m2. Uličné vpusty v počte                   
10 ks budú výškovo upravené do nivelety.  V  km 616,580 je potrebné zriadiť chýbajúce 
výtokové čelo priepustu  (4 x 2,5 x 0,7) z betónu C 30/37. V intraviláne obce sa nachádzajú aj      
4 autobusové zastávky  o výmere 146, 160, 84 a 114 m2, ktoré sú zarátane do celkovej plochy.  

 
 
Predmet zákazky pozostáva z týchto činností: 
 

- zarezanie asfaltového krytu začiatok a koniec úseku, križovatky a miestne komunikácie                     
v obciach celk. dĺžka 650 m  
 

- zaliatie zarezaných spojov v miestach napojenia jestvujúceho a nového asfaltového krytu 
pružnou asfaltovou zálievkou dĺžky 650 m 

 
- odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním hr. 50 mm, o celkovej výmere                  

31 779 m2 a  hr. 30mm o výmere 12132 m2. (plocha frézovania vrátane veľkoplošných 
vysprávok) 

 
- veľkoplošné vysprávky - zosilnenie  z asfaltového betónu AC 16 L;I, hr. 50 mm po zhutnení 

s frézovaním vyčistením a spojovacím postrekom o výmere  6487 m2    
 

- dodávka a osadenie geomreže v miestach sadnutých  krajníc a deformácii vozovky o výmere 
2250 m2  

 

- vybúranie existujúceho rigola z dlažobných kociek a betónu hr. 10 cm  dl. 1056 m  
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- odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 15 km – 4 443 t    

 
- zriadenie nového rigola z asfaltobetónu AC 11 O; I, z dvoch vrstviev po 50mm, o celkovej 

výmere  2 112 m2 
 

- spojovací postrek asfaltový bez posypu o celkovej výmere 43 028 m2    
 

- koberec z asfaltového betónu AC 16 L; I, lokálne  veľkoplošné vysprávky – zosilnenie hr.                  
50 mm o celkove výmere 6487 m2 ( spevnenie krajníc, vrcholový oblúk medzi obcami, z.z. 
obce Jánovce)   

 
 

- koberec z asfaltového betónu AC 16 L; I, vyrovnanie krytu priem. Hr. 40mm  - 1286 t 
 

- koberec z asfaltového betónu AC 16 L;I, vyrovnanie krytu priem. Hr. 50mm  - 5593 t 
 

- koberec  z asfaltového betónu AC 11 O; I, PMB po zhutnení  hr. 50 mm o celkovej výmere           
43 028 m2, celý úsek opravovanej cesty 

 
- úprava priekop - prehĺbenie do 30 cm v dl. 1835 m 

 
- zrezanie nespevnených krajníc v 8%  sklone od okraja vozovky, dĺžka 5450 m  

 

- čistenie vozovky pred spojovacím postrekom o výmere  12 132 m2   

 

- dosypanie krajníc ŠD 8-22mm,  hr 100 mm 4650 m2   
 

- Dodávka a osadenie geomreže 100kN v miestach priečných, pozdĺžnych trhlín a deformácií 
vozovky – samolepiaca 2 250 m2   
 

- zriadenie gravitačného výtokového čela priepustu v obci Jánovce, km 616,580 o rozmeroch   
4m x 2,5m x 0,7m  z C 30/37 s prísadou proti chemickým vplyvom, uloženého na základe. 
Čelo priepustu slúži aj ako oporný múrik pre stabilizáciu cestného telesa  

 
- zriadenie vtokového a výtokového čela priepustu s rozmermi 1mx1,5mx0,5m z C 30/37                   

v  km 613,838  
 

- zriadenie vtokového a výtokového čela priepustu s rozmermi 1mx1,5mx0,5m z C 30/37 v km  
613,388 

 
- prečistenie 6 ks rúr, priepustov DN 600, na opravovanom úseku – 60m 

 
- Výšková úprava uličných vpustov a šacht 11 ks 

 
- očistenie ríms mostov 18-393 a 18-394 od nánosov a ošetrenie novým  betónovým poterom 

(2x9x1,5=27m2 + 2x7x1,5=48m2) 
 

- prečistenie naplavenín pod mostnými objektami 18-393,18-394,18-395 – 90m2 
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- osadenie a montáž cestného zvodidla + mostný objekt 18-393 – Hôrka, časť Ondrej v dl. 
530m 

 
- VDZ – deliace čiary plast s predznačením 5 020 m 

 
- VDZ - vodiace čiary plast s predznačením 10 040 m 

 
- VDZ - plochy plast s predznačením 309 m2( 6x priechod pre chodcov, 9 x BUS)  

 
- ZDZ – doplnenie Z3b v smerovom a vrcholovom oblúku pred obcou Jánove v km 614,840 

v počte 4 ks 
 

- dodávka a osadenie smerových stĺpikov v počte 146 ks, nadstavcov 11ks 
 

- dočasné dopravné značenie  
 

- Vytýčenie inžinierskych sieti – káblov v miestach osadenia zvodidiel a výkopov pre zriadenie 
čiel priepustov 

 
 

  Osadenie stavby do uzlového lokalizačného systému 
 
 

Počiatočný 
uzol 

Koncový 
uzol 

Vzdial. v m 
od uzl. bodu 

začiatok 

Vzdial. v m 
od uzl. bodu 

koniec 

Dĺžka v m Začiatok v 
km 

Koniec v km 

2734A24700 
3712A34100 

3712A34100 
3712B01000 

332 
7 

30 
0 

198 
4821 

612,190 
612,612 

612,388 
617,427 

 

 
 
 
 
 
Poznámka: 
Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie 
v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické 
osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy 
zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické 
osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác 
a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným 
riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované. Každá takáto zmena musí 
byť odsúhlasená objednávateľom. 
 

 

 












































































































































































