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Opis predmetu zmluvy 

 

 

1. Opis predmetu zmluvy:  

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane 

inžinierskej činnosti na projekt: Kanalizácia Petrovce n.L. – výtlačné potrubie a ČS  

Na mieste nefunkčnej ČOV je potrebné vybudovať čerpaciu stanicu na prečerpávanie odpadových 

vôd z celej riešenej oblasti do PČS SNP Stráňany.  

ČS s kapacitou pre obce: Petrovce n. L., Nacina Ves, Voľa, Zbudza, Oreské, Staré, Vybuchanec, 

Pusté Čemerné, Lesné. 

 

Rozsah stavebnej a technologickej časti:  

- výtlačné potrubie: cca 4 660 m 

- ČS 1ks + elektrická prípojka k ČS  

 

Rozsah projektovej dokumentácie a príloh: 

Predmetom vypracovania projektovej dokumentácie zákazky je vypracovanie projektu pre stavebné 

povolenie: 

A - Sprievodná správa  

B - Súhrnná technická správa  

C - Celková situácia stavby   

D - Dokumentácia stavebných objektov a IS                                                                                                       

   Obsah :  Objekty : SO 01  – Výtlačné potrubie 

                                 SO 02  – ČS 

 SO 03  – Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie  

 PS 01  – Technologické vybavenie ČS                          

E - Celkové náklady stavby 

F - Doklady  

 

- vypracovanie výkazu výmer s predpokladanou kalkuláciou ceny, vrátane zadania 

- dokumentáciu požadujeme spracovanú v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní    a    

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov overenú odborne spôsobilou 

osobou 

Predmetom inžinierskej činnosti zákazky  je prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác 

s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení 

potrebných pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov a organizácii dotknutých v 

stavebnom konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie, vypracovanie a podanie 

žiadosti na začatie stavebného konania. Spolupráca projektanta s investorom pri súťaži na výber 

zhotoviteľa stavby. 

 

 

 

 

 

     



2. Požiadavky na predmet zmluvy:  

2.1 Forma dodania predmetu zákazky Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie /PDSP/ 

vrátane inžinierskej činnosti, názov: „PD stavby „Kanalizácia Petrovce n.L. – výtlačné potrubie a 

ČS“ v podrobnostiach dokumentácie pre stavebné povolenie.  Dielo podľa tejto časti zákazky bude 

odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v 6-tich (šiestich) 

vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte 

pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls).  

2.2 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a 

prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v 1 (jednom) origináli v tlačenej 

forme a 1x na elektronickom nosiči (sken dokumentov vo formáte pdf). 

2.3 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby Dielo podľa tejto časti zákazky (rozpočet a 

výkaz výmer (zadanie) aktualizované v čase vyhlásenia verejnej súťaže; finálna verzia rozpočtu a 

výkazu výmer (zadania) stavby, spracovanej v zmysle všetkých otázok uchádzačov predložených v 

procese verejnej súťaže) bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacích a preberacích 

protokolov, vždy v 3-och (troch) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v 

needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte xls). Odpovede na otázky 

uchádzačov v procese verejnej súťaže budú bezodkladne doručené elektronickou poštou (e-mail) na 

adresu objednávateľa. 

2.4 Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zákazky je zhotoviteľ povinný predložiť na 

odsúhlasenie objednávateľovi. Odsúhlasenie bude prebiehať na výrobných výboroch, ktoré budú 

zvolávané podľa potreby v mieste stavby alebo v mieste sídla objednávateľa. Zhotoviteľ akceptuje 

minimálne jeden na začiatku a jeden pred dokončením každej časti zákazky, ktoré sa budú konať 

v sídle verejného obstarávateľa. 

2.5 Termín spracovania projektovej dokumentácie: do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

  


