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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 

 
Názov predmetu zákazky: 
I/77 Okr. Hr. St. Ľubovňa - Gerlachov  

Druh zákazky: práce 

Cesta: I/77 

Staničenie: 38,584 - 48,350 

Miesto: okresná hranica Stará Ľubovňa - Gerlachov 

Katastrálne územie: Lenartov, Malcov, Gerlachov 

Okres: Bardejov 

Kraj: Prešovský 

 

Predmetný úsek cesty sa nachádza na štátnej ceste I/77 v Prešovskom samosprávnom kraji 

v okrese Bardejov v km 38,584 – 48,350.  Začiatok úseku je  na okr. hr. St. Ľubovňa v klesaní až do 

obce Lenartov  a pokračuje ďalej v miernom klesaní až v rovine po koniec úseku, v obci Gerlachov. 

Jedná sa o dvojpruhovú komunikáciu  na ktorej je 8 mostov na ktorých je potrebné odfrézovať kryt 

vozovky, frézovanie bude realizované v obci Malcov a  na konci úseku obci Gerlachov, celková 

výmera frézovania je 25 955 m2. V obci Malcov a Gerlachov je 27 ks uličných vpustí ktoré sa výškové 

upravia na  novú niveletu vozovky, vyčistia sa a budú dodáné bahenné koše a nový rám. Šírka 

vozovky je premenná od 8,0 m až 14,0 m v obci Malcov. Dĺžka opravovaného úseku je 9 766 m 

o celkovej výmere 86 311 m2. Pri pokládke živičného krytu vozovky je nutné dodržať priečne 

a dostredné sklony.  

V miestach  deformácie  vozovky  sa zrealizuje lokálna vysprávka  poškodených časti  

o výmere 8 920 m2, na tej istej výmere bude osadená geomreža , miesta urči dozor. Na celej ploche 

86 311 m2 sa zrealizuje asfaltový  postrek bez posypu a koberec  z asfaltového betónu AC 11 O; I, 

PMB po zhutnení hr. 50 mm . Vyrovnanie krytu sa zrealizuje v množstve 6 806 ton na miestach ktoré 

urči technický dozor objednávateľa. Nad mostným objektom č. 077 -33 so zemným násypom sa osadí 

cestne zvodidlo v množstve 200 m.  V úseku sa zrealizuje úprava priekop v dĺžke 3 900 m, zrezanie 

nespevnenej krajnice v rozsahu 7 100 m a 3 550 m2 dosypanie krajníc hr. 10 cm.  

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.   

Predmet zákazky pozostáva z týchto činnosti:  

- odstránenie asfaltového krytu, frézovaním  hr. 50 mm s odvozom o výmere 25 995 m2 

- vodorovná doprava vyfrézovanej sute do 15 km 
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- lokálne výspravky z asf. bet AC 16 L; I,  hr.50 mm v množstve 8 920 m2 

- postrek asf. spojovací bez posypu kamenivom v množstve 86 311 m2 

- VDZ – vodiace čiary plast s predznačením 19 532 m 

- VDZ - deliace čiary plast s predznačením 9 776 m 

- VDZ – plochy plast s predznačením 160 m2 

- vyrovnanie krytu z asf. betónu AC 16 L;I,  v množstve 6 806 ton  

- zarezanie asf. krytu začiatku a konca úseku, celkom v dĺžke 200 m   

- zaliatie zarezaných spojov pružnou zálievkou 200 m 

- čistenie vozovky pred spojovacím postrekom 25 995 m2  

- dodávka a osadenie geomreže v miestach priečnych a pozdĺžnych trhlín a deformácií  vozovky 

o výmere 8 920 m2  

- výšková úprava uličných vpustov v množstve  27 ks  

- úprava priekop v dĺžke 3 900m (pr. šírka 1,2 m, hr. 0,30m) 

- dodávka a montáž oceľových zvodidiel v množstve 200 m 

-  zrezanie nespevnených krajníc v množstve 7 100 m 

- dosypanie krajníc z rozprestrením a zhutnením  fr.8-22 mm, o výmere 3 550 m 

- dodávka a osadenie smerových stĺpikov v množstve 360 ks    

- koberec  z asfaltového betónu AC 11 O;I, PMB po zhutnení  hr. 50 mm o celkovej výmere 86 311 

m2    

- zaliatie zarezaných spojov v miestach napojenie v množstve 200 m 

- zriadenie čiel priepustu z prostého betónu C 30/37 v množstve 4 ks, 

Priepust č.1:  profil 60 cm  Staničenie: 40,637 km  dĺžka vtok. čela 2,1m., šírka 0,5m., hĺbka 1,4m 

Priepust č.2: profil 100 cm Staničenie:41,078 km dĺžka výtok. čela 3,6 m., šírka 0,5m., hĺbka 1,9m  

Priepust č.3: profil 60 cm  Staničenie: 41,576 km dĺžka vtok. čela 2,6m., šírka0,50cm., hĺbka 1,6m 

Priepust č.4: profil 60 cm Staničenie:41,751 km dĺžka vtok. čela 3,2m., šírka 0,50cm., hĺbka 1,5m 

Poznámka:  Miesta kde budú lokálne výspravky a kde bode použitá geomreža, miesto uskladnenia 

zeminy a vyfrezovanej sutiny  určí stavebný dozor stavby za prítomnosti zhotoviteľa.  
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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 

2741B00200 2742A06600 0,000 211 9 766 38,584 48,350 

 
 
 
 
 
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. 
 

 














































































































































































