Príloha č.1

Opis predmetu zmluvy

1. Opis predmetu zmluvy:
Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt: „PD stavby:
Rozšírenie vodovodu Petrovce n.L. – Ortáš“
Predmet zmluvy je rozdelený na dve časti:
Časť „A“: PD pre územné konanie vrátane inžinierskej činnosti
Predmetom zákazky časť „A“ je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie
vrátane inžinierskej činnosti na projekt: „PD stavby: Rozšírenie vodovodu Petrovce n.L. – Ortáš“.
Podrobný opis zákazky:
Zásobovanie obyvateľov vodou v obci Petrovce nad Laborcom – časť Ortáš je individuálne z
vlastných studní. Množstvo vody a kvalita vody v studniach má stále zhoršujúcu tendenciu.
Rozšírením vodovodu Petrovce nad Laborcom do tejto časti obce tieto problémy pominú. Bude
zabezpečené dostatočné množstvo kvalitnej pitnej vody pre všetkých obyvateľov (výhľadovo 90
obyvateľov) a zároveň sa zabezpečí aj protipožiarna ochrana.
Rozsah stavebnej a technologickej časti pre územné konanie:
- vodovodné potrubie: cca 1 400 m
Rozsah projektovej dokumentácie a príloh pre územné konanie:
A - Sprievodná správa
B - Súhrnná technická správa
C - Celková situácia stavby
D - Dokumentácia stavebných objektov a IS
E - Doklady
- 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 územného konania a iných povolení potrebných
pre územné konanie, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov a organizácii dotknutých v
územnom konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie, vypracovanie a podanie žiadosti
na začatie územného konania.
Časť „B“: PD pre stavebné a vodoprávne povolenie vrátane inžinierskej činnosti
Predmetom zákazky časť „B“ je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
vrátane inžinierskej činnosti na projekt: „PD stavby: Rozšírenie vodovodu Petrovce n.L. – Ortáš“.
Podrobný opis zákazky:
Zásobovanie obyvateľov vodou v obci Petrovce nad Laborcom – časť Ortáš je individuálne z
vlastných studní. Množstvo vody a kvalita vody v studniach má stále zhoršujúcu tendenciu.
Rozšírením vodovodu Petrovce nad Laborcom do tejto časti obce tieto problémy pominú. Bude
zabezpečené dostatočné množstvo kvalitnej pitnej vody pre všetkých obyvateľov (výhľadovo 90
obyvateľov) a zároveň sa zabezpečí aj protipožiarna ochrana.

Rozsah stavebnej a technologickej časti pre stavebné povolenie:
- vodovodné potrubie: cca 1 400 m
Rozsah projektovej dokumentácie a príloh pre stavebné povolenie:
A - Sprievodná správa
B - Súhrnná technická správa
C - Celková situácia stavby
D - Dokumentácia stavebných objektov a IS
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.

Komplexnosť uskutočnenia predmetu zákazky:
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.
Časť „A“: PD pre územné konanie vrátane inžinierskej činnosti
Časť „B“: PD pre stavebné a vodoprávne povolenie vrátane inžinierskej činnosti
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky a to cenovú ponuku na časť „A“ a cenovú
ponuku na časť „B“.

2. Požiadavky na predmet zákazky:
2.1 Forma dodania predmetu zákazky „PD stavby Rozšírenie vodovodu Petrovce n.L. – Ortáš“
Časť „A“: PD pre územné konanie vrátane inžinierskej činnosti v podrobnostiach
dokumentácie pre územné konanie. 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 územné konanie. 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 Forma dodania predmetu zákazky „PD stavby Rozšírenie vodovodu Petrovce n.L. – Ortáš“
Časť „B“: PD pre stavebné a vodoprávne povolenie vrátane inžinierskej činnosti. 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).
2.4 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).

2.5 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.
2.6 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.
2.7 Termín spracovania projektovej dokumentácie:
Časť „A“ - dokumentácia pre územné rozhodnutie do 45 dní odo dňa účinnosti zmluvy
Časť „B“ - dokumentácia pre stavebné a vodoprávne povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby do 60 dní
odo dňa, keď objednávateľ dodá zhotoviteľovi právoplatné územné rozhodnutie

