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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo  Vybavuje   Košice 

     Ing. Patrik Ivanišin           31.8.2020

    tel. č.: 0910 11 93 44   

   
Vec: Verejné obstarávanie na rekonštrukciu ciest v Krásnej : VO -KOMUNIKÁCIE.  

 

Vážený obchodný partner. 

MČ Košice Krásna plánuje rekonštrukciu, resp. opravu komunikácií v k.ú. Košice Krásna 

a vybudovanie tzv. trativodov, zberačov- vody. Jedná sa o konkrétne definované opravy podľa 

popisu, zároveň o klasické opravy výtlkov a budovanie trativodov podľa požiadaviek 

odberateľa. 

Žiadam Vás o nacenenie osobitne podľa jednotlivých bodov ( cena za bod 1., 2. atď. ) 

Vysvetlivky : Skratka AB – rozumej asfaltobetón 

Konkrétne definované opravy :  

Jedná sa o ulice, resp. časti ulíc : 

 

1. Ukrajinská ulica – medzi stavebninami Kočiš a rodinným domom 

Odfrézovanie 62 m2 AB do hrúbky 5 cm, dvihnutie mreže trativodu 1 ks a dvihnutie šupátka 

1ks, zafrézovanie lôžka 14,5 bm, rezanie AB 15m, búranie AB 2 m2. 

Osadenie veľkých cestných obrubníkov na ležato 5bm, na stojato 10 bm. 

Zásyp drvou 0/32mm/5cm, vodopriepustná geotextília, štrkový ozdobný zásyp 8/32mm/10cm 

– všetko 3,5m2  

Zametanie plochy – 142 m2, penetračný postrek 142 m2  

Pokládky AB: vyrovnávka – ACO11 – 36m2/0-13cm  

  vyrovnávka – ACO11 – 18m2/0-5cm  

vyrovnávka – ACO11 – 20m2/0-4cm  

obrusná vrstva  – ACO11 – 142m2/5cm  

 

2. Ulice Vyšný dvor - Smutná 

Odfrézovanie 157 m2 AB do hrúbky 5 cm, dvihnutie šupátka 1ks,rezanie AB 9bm, búranie AB 

1 m2. 

Zametanie plochy – 178 m2, penetračný postrek 178 m2  

Pokládky AB: vyrovnávka – ACO11 – 20m2/0-12cm  

obrusná vrstva  – ACO11 – 178m2/6cm 

Zriadenie uličného vpustu 1 ks v zeleni so šachtou a vyústením a napojením minimálne pre DN 

200mm, musí obsahovať čistiaci kôš a vrchnú odnímateľnú mrežu 

 

3. Smutná ulica - cintorín   

 

Časť cesty pred bránou : odkop podkladu 13 m2/40cm, rezanie AB 3,5bm, búranie AB 11 m2 

Časť cesty za bránou : odkop zeminy 60 m2/45 cm 

Cesta spolu : Osadenie veľkých cestných obrubníkov 44 bm na stojato, zásyp drvou 0/63 mm 

73m2/20cm, zásyp drvou 0/32mm 55m2/10cm, pokládka cementovej stabilizácie 55m2/10cm,  

penetračný postrek 55 m2, pokládka AB – ACO11 – 55m2/5cm, obsyp zeminou 25m2/20cm. 

Cesta za bránou bude široká 2700 mm a vzdialená od plota 800 mm.  
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Chodník : odkop zeminy 100m2/30cm, zásyp drvou 0/63 mm/100m2/10cm, osadenie 

parkových obrubníkov 125bm 

zásyp drvou 0/32mm 69m2/6cm, pokládka cementovej stabilizácie 69m2/10cm,  

penetračný postrek 69 m2, pokládka AB – ACO8 – 69m2/4cm, obsyp zeminou 25m2/20cm. 

Povrchová úprava AB 

Šírka chodníka bude 1100 mm AB + 50 mm obrubníky po oboch stranách, čiže 1200 mm.  

Je potrebné odstrániť 4 ks pňov v blízkosti hrobov – opatrne nepoškodiť hroby. 

Je potrebné preložiť lavičku – demontáž jestvujúcej a montáž na miesto určené 

objednávateľom. 

Prebytočnú hlinu umiestniť na cintoríne a podľa pokynov objednávateľa rozplanírovať. 

 

4. Trativody – ulice v MČ Košice Krásna 

Na miestach určených objednávateľom inštalovať trativody – zachytávače vody. 

Výkop previesť do užitočnej hĺbky od 2100 do 3100 mm. 

Inštalovať betónové skruže o priemere 1000 mm, pričom vrchná s kónusom a vrchnou 

odnímateľnom mrežou a čistiacim košom.  

Uveďte cenovú ponuku vo variante : 

4A : 2100mm hĺbka, rúry (1000mm+500mm+kónus600mm ) 

4B : 2600mm hĺbka, rúry (1000mm+1000mm+kónus600mm ) 

4C : 3100mm hĺbka, rúry (1000mm+1000mm+500mm+kónus600mm ) 

Pokiaľ to bude potrebné objednávateľ zabezpečí zameranie sietí na vlastné náklady. 

 

5. Výtlky – ulice v MČ Košice Krásna 

Podľa požiadaviek odberateľa opraviť výtlky AB. 

Oprava spočíva v zarezaní, vybúraní, vyčistení, aplikácii spojovacieho postreku pokládke 

a zhutnení asfaltového krytu ACO11. Zber, nakládka a odvoz sú v réžii dodávateľa  

Úpravu vodovodných a kanalizačných šupatiek, hydrantových uzáverov, poprípade plynových 

uzáverov tiež naceňte. 

 

Obhliadka možná po predchádzajúcej dohode v pracovných dňoch od 7.30 hod do 15.00 hod. 

Kritéria : 

Cena : 100 % 

   

Pri bodoch 1.,2.,3., uveďte cenu za dielo celkom. U týchto bodoch požadujeme realizáciu do 

30.6.2021. 

Pri bode 4. uveďte osobitne ceny za 4A, 4B, 4C. V tomto bode požadujeme uzavrieť zmluvu 

do 30.12.2022 

Pri bode 5. uveďte ceny pri variante hrúbky 5 cm a variante hrúbky 5 – 10 cm za m2. 

V tomto bode požadujeme uzavrieť zmluvu do 30.6.2023. 

 

Splatnosť : do 30 dní po doručení faktúry. 

Špecifikujte záručné podmienky.  

Doručenie ponuky : emailom na  prednosta@kosicekrasna.sk, osobne do podateľne MČ Košice 

Krásna, alebo poštou na adresu MČ Košice Krásna, Opátska 18, 040 18 s označením VO – 

KOMUNIKÁCIE. 

Termín na doručenie : 16.9.2020, do 9.00 hod vrátane.  

 

S pozdravom               Ing. Peter Tomko 

starosta  
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