M A G TS19000XX

D odatok č. 2 k rám covej zm luve č. M A G TS1900069
na dodávku služieb letnej údľžby komunikácií, údržby cestnej zelene, zimnej údržby komunikácii a nakladania
s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej dňa
06.02.2018 v Úradnom vestníku Európskej únie c. pod č. 2018/S 025-053908 a dňa 07.02.2018 Vestníku verejného
obstarávania č. 27/2018 pod č. 2109-MSS v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 01.07.2019 (ďalej aj „rámcová zmluva“)

Názov:
H lavné mesto Slovenskej republiky B ratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Z astúpený:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČ O :
'
00 603 481
DIČ:
2020373596
IČO DPH:
SK 2020373596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
IBAN:
SK23 7500 0000 0000 2582 7143
(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „Mesto Bratislava“)

Názov:
A .I.I. Technické služby s.r.o.
Sídlo:
Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava
Z astúpený:
Norbert Veselský, konateľ
Z apísaný:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. Oddiel: Sro, vložka číslo: 68690/B
IČ O : '
45917833
DIČ:
2023138755
IČ D P H :
SK 2023138755
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN:
'
SK35 0200 0000 0028 2533 3255
(ďalej ako „dodávateľ“)
(spoločne tiež ďalej ako „zmluvné strany“)
uzavierajú nasledovný dodatok č. 2 k rámcovej zmluve (ďalej len „dodatok č. 2“):
ČLÁNOK 1
P lH íA M B U L A

1.

Zákonom Č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke“) došlo okrem iného
k zmene zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných kojniinikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
aj „cestný zákon“). V zmysle § 9 ods. 2 cestného zákona prešla povinnosť zabezpečovať scliodnosť chodníkov
priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoj'é sa nachádzajú v súvisle zastavanom území a hraničia s cestou alebo miestnou
komunikáciou (ďalej aj „chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam“), pokiaľ závady v ich schodnosti vznikli
znečistením, poľadovicou alebo snehom, z vlastníkov, správcov alebo užívateľov takýchto nehnuteľností na
správcu miestnych komunikácií.

2.

Dodávateľ na základe rámcovej zmluvy poskytuje pre objednávateľa služby letnej údržby k(«munikácií, údržby
cestnej zelene, zimnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi a činnosti s nimi súvisiace podrobne opísané
v Prílohe č. / Opis prechneíu zákazky, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť rámcovej zmluvy.

3.

Rámcová zmluva nezahŕňa služby spojené so zabezpečovaním schodnosti chodníkov priľahlých
k nehnuteľnostiam, ktorú je povinný zabezpečovať objednávateľ ako správca miestnych komunikácií. Tieto služby
sú zabezpečované objednávateľom, jeho internými kapacitami, a v spolupráci s jednotlivými mestskými časťami
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej aj „mestské časti“), na základe zmlúv uzatvorených medzi
objednávateľom a jednotlivými mestskými časťami. Nakoľko objednávateľ nemá dostatočné personálne
a technické kapacity na výkon skížieb spojených so zabez:3ečovaním schodnosti chodníkov priľahlých
k nehnuteľnostiam a zároveň nie je v možnostiach obiedr.á'/ateľa tieto personálne a technické kapacity zaobstarať
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v najbližších mesiacoch, objednávateľ má záujem na tom, aby bola časť týchto služieb (to znamená v určitom
rozsahu) počas obdobia odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku č, 2 až do uplynutia doby trvania
Operačného plánu zimnej údľžby miestnych komunikácii I. a II. triedy, prejazdných úsekov a dopravnej zelene na
území Hlavného jnesta SR Bratislavy pre zimné obdobie 2019/2020 (ďalej aj „OP ZÚK 2019/2020“), to znamená
do 14.04.2020 (ďalej aj „Zimné obdobie 2019/2020“), zabezpečovaná dodávateľom.
4.

V nadväznosti na skutočnosti uvedené v predchádzajúcom odseku, dodávateľ pred uzatvorením tohto dodatku č. 2
informoval objednávateľa, že nie je v možnostiaeh dodávateľa zabezpečovať schodnosť na všetkých, resp. na
všetkých objednávateľom zvažovaných chodníkoch priľahlých k nehnuteľnostiam, ktorých schodnosť je povinný
zabezpečovať objednávateľ. Dodávateľ však vie v prospech objednávateľa vyčleniť 5 ks vozidiel - sypačov
s pluhom do 4 t, ktoré by mohli byť podľa pokynov stáleho dispečingu oddelenia správy komunikácií (ďalej aj
„OSK“) použité za účelom zabezpečovania schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam.

5.

Objednávateľ vzhľadom na skutočnosti uvedené v ods. 3. a 4. tejto preambuly zaradil chodníky a pešie trasy vo
vzťahu ku ktorým má záujem zabezpečovať schodnosť do dvoch časových sledov, pričom schodnosť týchto
chodníkov a peších trás by sa zabezpečovala v závislosti od toho, či pôjde o úseky zaradené do prvého sledu alebo
pôjde o úseky zaradené do druhého sledu.

6.

Vôľou zmluvných strán je, aby dodávateľ poskytoval služby spojené so zabezpečovaním schodnosti chodníkov
priľahlých k nehnuteľnostiam, teda služby nad rámec rámcovej zmluvy, len počas Zimného obdobia 2019/2020
a len za podmienok uvedených v OP ZÚK 2019/2020 a v súlade s podmienkami stanovenými v tomto dodatku
č. 2, s tým, že pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú pre ďalšie obdobia trvania rámcovej zmluvy inak
[teda nasledujúce obdobia, na ktoré sa zostavuje operačný plán zimnej údržby (OP ZÚK) - t, j. obdobie od
15.10.2020 do 14.04.2021, obdobie od 15.10.2021 do 14.04.2022 a obdobie od 15.10.2022 do 14,04.2023], bude
si schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam zabezpečovať v celom rozsahu sám objednávateľ, svojimi
vlastnými kapacitami, prípadne prostredníctvom tretích osôb, a táto schodnosť chodníkov priľahlých
k nehnuteľnostiam nebude zabezpečovaná dodávateľom.

7.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli, že týmto dodatkom č. 2 sa dopĺňa
poskytovanie služieb v zmysle rámcovej zmluvy o doplňujúce služby - zabezpečenie schodnosti chodníkov
priľahlých k nehnuteľnostiam - ktoré budú dodávateľom poskytované objednávateľovi za jednotkové ceny
uvedené v prílohe č. 2 rámeovej zmluvy označenej ako „Cenník jednotkových cierí'' a budú poskytované za ďalej
uvedených podmienok len počas Zimného obdobia 2019/2020 a pokiaľ sa zmluvné strany písomne vo forme
dodatku nedohodnú inak, budú po Zimnom období 2019/2020 objednávateľovi poskytované služby v rozsahu
rámcovej zmluvy, teda bez služieb spočívajúcich v zabezpečovaní schodnosti chodníkov priľahlých
k nehnuteľnostiam. Článok IV ods. 7 rámcovej zmluvy sa týmto dodatkom č. 2 nemení.

8.

Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, keďže nedochádza k navýšeniu
celkovej ceny rámcovej dohody a služby poskytnuté na základe tohto dodatku nepresiahnu limit podľa § 18 ods.
3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

9.

Týmto dodatkom č. 2 sa zároveň odstraňujú zrejmé chyby v písaní v rámcovej zmluve a v jej prílohách, tak ako je
uvedené ďalej v tomto dodatku č. 2.

C L A N O K 11
PR ED M ET D O D A T K U Č. 2
Zmluvné strany sa z dôvodu vylúčenia identifikovaných
a administratívnych chýb, dohodli na nasledovnom:

nezrovnalostí,

zrejmých

chýb

vpísaní

1.1.

Príloha č. 4 rámcovej zmluvy označenej ako „Podmienkypre stanovenie cienpoložieki' sa mení tak, akoje
uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku Č. 2.

1.2.

V prílohe č. 1 rámcovej zmluvy označenej ako „Opis predmetu zákaz/y'" v časti „IV. zásady/ a podmienky/
vykonávania letnej údržby komunikácii" časť označená ako „Čistenie a údržba komunikácii počas letného
obdobia'' sa znenie „Splachovanie komunikácii zahŕňa: spláchnutie komunikácie vodou p o d tlakom
v množst\>e 0m,5l na m2 v zábere širly min. 2,5m. “ mení a znie nasledovne:
„Splachovanie komunikácii zahŕňa: spláchnutie komunikácie vodou p o d tlakom v množst\>e 0,5 l na uč".

1.3.

Článok VI ods. 12 rámcovej zmluvy sa mení a znie nasledovne:
„ Dodávateľ j e povinný zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodársti/a
- § 6 zákona o odpadoch. “
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2.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude počas Zimného obdobia 2019/2020 poskytovať aj dodatočné
objednávateľom požadované služby, spočívajúce v zabezpečovaní schodnosti chodníkov priľahlých
k nehnuteľnostiam, ktoré bude dodávateľ poskytovať objednávateľovi v rozsahu a za podmienok uvedených ďalej
v tomto dodatku č. 2 a za jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 2 rámcovej zmluvy označenej ako Cenník
jednotkových cien“.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, pokiaľ ide o 5 ks vozidiel - sypačov s pluhom do 4 t, ktoré budú podľa
pokynov OSK zabezpečovať za podmienok uvedených v tomto dodatku č. 2 počas Zimného obdobia 2019/2020
schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam zaradených do druhého sledu (podľa OP ZÚK 2019/2020),
na tieto vozidlá sa taktiež vzťahuje zimná pohotovosť.
Vzhľadom na uvedené sa menia a dopĺňajú nasledovné ustanovenia rámcovej zmluvy:
2.1.

C lá n o k llo d s. 1. rámcovej zmluvy sa mení a znie nasledovne:
„ L D odávateľ sa za\>äziije dodať objedná\>ateľovi riadne a včas za podmienok ďalej upravených v tejto
Zmluve a je j prílohách:
a) služby letnej údržby komunikácií, údržby cestnej zelene, zim nej údržby komunikácií a nakladania
s odpadmi a činnosti s nimi súvisiace podrobne opísané v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazl<}>, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy;
b) v období odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku č. 2 k tejto Zmluve až do doby 15.04.2020 (ďalej aj
„Zim né obdobie 2019/2020") služby spojené so zabezpečovaním schodnosti chodníkov priľahlých
k nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú v súvisle zastas’anom iizemí a hraničia s cestou alebo miestnou
komunikáciou (ďalej aj „chodník)) priľahlé k nehnuteľnostiam"), pričom rozsah týchto chodníkov
priľahlých k nehnuteľnostiam, ktorých schodnosť bude dodávateľ zabezpečovať pre objednávateľa je
uvedená v Operačnom plánu zimnej údržby miestnych komunikácií L a U. triedy, prejazdných úsekov
a dopra\>nej zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy p re zimné obdobie 2019/2020 (ďalej aj
„OP Z Ú K 2019/2020');
(služby uvedené p o d písm. a) a b) ďalej aj „služby ").
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, služby podľa písm. b) tohto odseku Zmluvy budú posk)>tované
výlučne len počas Zimného obdobia 2019/2020 a nebudú posl<ytované následne, po uplynutí Zimného
obdobia 2019/2020, p okiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak vo form e dodatku k tejto Zmluve. “

2.2.

Článok III rámcovej zmluvy sa dopĺňa o nový odsek 6. ktorý znie nasledovne:
„6. Schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam sa bude počas Zimného obdobia 2019/2020
zabezpečovať v závislosti o d zaradenia jednotlivých lisekov chodníkov a peších trás do časových sledov, a
to podľa toho, či pôjde o úsek)> zaradené do prvého sledu (ďalej aj „Piyý sled") alebo pôjde o iiselc)>
zaradené do druhého sledu (ďalej aj „Druhý sle d “). Zaradenie jednotlivých úsekov chodníkov a peších trás
do P n ’ého sledu a Druhého sledu sa spravuje OP ZÚ K 2019/2020, ktorého znenie b o h zmluvnými stranami
prerokované p re d uzaň>orením dodatku č. 2 k tejto Zmluve a ktorého znenie b o h zmlinmými stranami
schválené v deň uzatvorenia dodatku č. 2 k tejto Zmluve.

2.3.

Doterajší ods. 6. článku III rámcovej zmluvy sa označuje ako odsek 7.

2.4.

Článok VI ods. 1. rámcovej zmluvy sa mení a znie nasledovne:
„1. Dodá\>ateľ sa zm ’äzuje dodávať služby a plnenia podľa tejto Z m hny riadne a včas za podmienok
upravených v tejto Zmluve s odbornou starostlivosťou, v požadovanej h ’alite, v dohodnutom čase a v súlade
so všeobecne záväznými prá\>nymi predpismi a normami platným i v Slovenskej republike, ak nie j e ďalej
uvedené inak. Schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam sa bude počas Zimného obdobia
2019/2020 zabezpečovať v závislosti od toho, či ide o úselc)> chodníkov a peších trás zaradených do Prvého
sledu alebo do Druhého sledu. Schodnosť chodníkov a peších trás zaradených do P n ’ého sledu dodávateľ
zabezpečí najneskôr do 24 hodín po ukončení spádu snehu; ukončenie spádu snehu oznámi dispečing
objedná\>ateľa dodávateľovi. Schodnosť chodníkov a peších trás zaradených do Druhého sledu začne
dodái’ateľ zabezpečovať prostredníctvom kapacít nasadených do P n ’ého sledu až po tom, ako bude
zabezpečená schodnosť chodníkov a peších trás zaradených do P n ’ého sledu, pričom schodnosť lisekov
chodníkov a peších trás zaradených do Druhého sledu bude zabezpečovaná prostredníctvom kapacít
dodá\>ateľa vyčlenených pre Prvý sled podľa prevádzkových m ožností a schopností dodm’atelä; tý'mto nie
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j e chtkmit)’ výjazd 5 sypačov do 4l vyčlenených pre Druhý sled, kíoiých koordináciu zabezpečuje stály
dispečing oddelenia správy komunikácií (ak, ako j e to vyplýva z OP ZÚK 2019/2020. Schodnosť chodníkov
priľahlých k nehnuteľnostiam tak ako to vypíýva z OP ZÚK 2019/2020 sa bude zabezpečovať len počas
Zimného obdobia 2019/2020 a táto schodnosť sa nebude zabezpečovať počas ďalších období tiyania tejto
Zmluvy, ak sa zm luvné strany písomne nedohodnú inak vo form e dodatku k tejto Zmluve. "
2.5.

Článok VII rámcovej zmluvy sa dopĺňa o nový odsek 6., ktorý znie nasledovne:
„6. Zmluvné strany sa v súvislosti sposk)>tovaním služieb podľa článku II ods. 1 písm. b) tejto Zmluvy
dohodu, že ustanovenie ods. 1. a 2. tohto článku VII Zmluvy pojednávajúce o lehotách na vykonanie
nápravy a o zmluvných pokutách sa nevzťahuje na poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním
schodností úsekov chodníkov a peších trás zaradených do Druhého sledu; zaradenie jednotlivých úsekov
chodníkov a peších trás do Prvého sledu a Druhého sledu v)>plýya z OP ZÚK 2019/2020."

2.6.

Článok XII rámcovej zmluvy sa dopĺňa o nový odsek 5,, ktorý znie nasledovne:
„5. Vzhľadom na požiadcn’ku objednávateľa o doplnenie poskytovaných služieb zo strany dodávateľa aj
o služby spojené so zabezpečovaním schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré budú
v rozsahu a za podm ienok stanovených v tejto Zmluve v znení je j dodatku č. 2 a v zmysle OP ZÚK
2019/2020 poskytované dodávateľom počas Zimného obdobia 2019/2020, dodávateľ pred uzatvorením
dodatku č. 2 k tejto Zmluve upozornil objednávateľa na to, že služby spojené so zabezpečovaním schodnosti
v lehote do 24 hodín p o spáde snehu vie zabezpečiť len v prípade úsekov chodníkov a peších trás
zaradených do Piyého sledu, tak ako sú do Prvého sledu zaradené v zmysle OP ZÚK 2019/2020 a nemôže
zaručiť dodržanie tejto lehoty> aj v prípade úsekov chodníkov a peších trás zaradených do Druhého sledu.
Objednávateľ napriek uvedenému mal záujem na tom, aby dodávateľ počas Zimného obdobia 2019/2020
(a len počas Zimného obdobia 2019/2020) zabezpečoval schodnosť úsekov chodníkov a peších trás
zaradených do Druhého sledu, pričom táto schodnosť bude zabezpečovaná až p o tom, ako bude
zabezpečená schodnosť úsekov chodníkov a peších trás zaradených do Piyého sledu a bude zabezpečovaná
v rámci prevádzkových možností a schopností dodávateľa; týmito nie j e dotknutý’ výjazd 5 sypačov do 4t
vyčlenených pre Druhý sled, ktoiých koordináciu zabezpečuje stály dispečing oddelenia správy
komunikácií tak, ako j e to vyplýva z OP ZÚK 2019/2020. M ožnosť objedná\>ateľa sám si zabezpečovať
schodnosť úsekov chodníkov a peších trás zaradených do Druhého sledu do doby, l(ým začne túto schodnosť
úsekov chodníkov a peších trás zaradených do Druhého sledu zabezpečovať dodávateľ nie j e touto Zmluvou
dotknutá, ako ani nie j e dotknutá možnosť objednávateľa túto schodnosť zabezpečovať počas doby, keď ju
bude zabezpečovať dodávateľ (napr. na iných úsekoch chodníkov a peších trás zaradených do Druhého
sledu). Dodch’a teľp reto nezodpovedá objednávateľovi za tie škody, ktoré vzniknú objedncmateľovi alebo
tretím osobám v dôsledku toho, že nebola zabezpečená schopnosť úsekov chodníkov a peších trás
zaradených do Druhého sledu v lehote predpokladanej v cestnom zákone a ani v akejkoľvek inej lehote
určenej objednávateľom; ak takáto škoda objednávateľovi vznikne alebo vznikne tretím osobám, zaväzuje
s a ju znášaťv celom rozsahu sám objednávateľ, ktorý napriek vedomosti ovy’ššie uvedených skutočnostiach
m al záujem na tom, aby dodávateľ zabezpečoval aj schodnosť úsekov chodníkov a peších trás zaradených
do Druhého sledu. A k by z akéhokoľvek dôvodu bol dodá\>ateľ zaviazaný nahradiť objednávateľovi a/alebo
tretej osobe škodu, ktorá objednávateľovi a/alebo tretej osobe vznikla v dôsledku toho, že nebola
zabezpečená schodnosť úsekov chodníkov a peších trás zarodených v Druhom slede, objednávateľ
(požadujúci vykonanie danej služby majúc vedomosť o skutočnostiach uvedených v tomto odseku Zmluvy)
týmto v zmysle § 725 a n a s l zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
sľubuje dodávateľovi a zaväzuje sa, že dodávateľovi (príjemcovi sľubu) nahradí škodu v rozsahu, v ako
bude dodá\>ateľpovinný túto škodu nahradiť objednávateľovi a/alebo tretej osobe. “

3.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, uplynutím Zimného obdobia 2019/2020 nie sú dotlmuté nároky
zmluvných strán, ktoré im vznikli počas doby trvania Zimného obdobia 2019/2020 a súvisia so službami v zmysle
článku II ods. 1 písm. b) Zmluvy, Icíoré dodávateľ za podmienok uvedených v Zmluve a v tomto dodatku č. 2
poskytol objednávateľovi počas Zimného obdobia 2019/2020 za podmienok stanovených na posicytovanie služieb
počas Zimného obdobia 2019/2020.

4.

V zmysle článok IX ods. 8. rámcovej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene Prílohy č, 5 rámcovej zmluvy
označenej ako „Zoznam subdodávateľov“
' ’ tak, ako je uvedené v prílohe č. 2 tohto dodatku č. 2. Objednávateľ
vyhlasuje, že k subdodávateľovi (dodávateľovi dodávateľa), uvedenému v prílohe č. 2 v znení tohto dodatku č. 2
nemá výhrady, berie na vedomie, že niektoré činnosti budú zabezpečované predmetným subdodávateľom
a s týmto subdodávateľom súhlasí.
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ČLÁNOK m
Z Á V E R E Č N É U S T A N O V E N IA

1,

Ostatné ustanovenia rámcovej zmluvy sa nemenia a ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.

2,

Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými sti'anami a účinnosť odo dňa
nasledujúceho po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

3,

Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 8 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po 4 vyhotoveniach.

4,

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie
v tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5,

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 sú prílohy:
Príloha č. 1 - Podmienky pre stanovenie cien položiek, ktorá nahrádza prílohu č, 4 Zmluvy,
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov, ktorá nahrádza prílohu č. 5 Zmluvy.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Tng. arch. Matúš Vallo
primátor

Norbert Veselský
konateľ sf)oločnosti
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Príloha č. 1

Podm ienky pre stanovenie cien položiek

Položky č. 1-4 strojové čistenie kom unikácií
Požaduje sa uviesť cenu za 1 bežný meter jedného čistenia pri stanovenej cykličnosti.
Položka
Položka
Položka
Položka

č.
č.
č.
č.

1 vyčistenie
2 vyčistenie
3 vyčistenie
4 vyčistenie

komunikácie
komunikácie
komunikácie
komunikácie

pri
pri
pri
pri

cykličnosti
cykličnosti
cykličnosti
cykličnosti

2x
3x
5x
7x

v jednom
v jednom
v jednom
v jednom

týždni
týždni
týždni
týždni

Jednotková cena zahma najmä náklady na:
e

príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
6 prevádzku mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy, ktoré vykonávajú objednané služby na pracovisku,
» vyčistenie povrchu komunilcácie v zábere min. 1,2 m od vonkajšieho okraja vozovky zameíacím vozidlom ,’^
e odvoz odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
8 návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom,
e zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.

Položky č. 5-7 vyčistenie pešej zóny
Požaduje sa uviesť cenu za l štvorcový meter jedného čistenia pri stanovenej cykličnosti.
Položka č. 5 vyčistenie komunikácie pri cykličnosti Ix denne
Položka č. 6 vyčistenie komunikácie pri cykličnosti 2x denne
Položka č. 7 vyčistenie komunilcácie pri cykličnosti 3x denne
Jednotková cena zaiú^ňa najmä náklady na:
» príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
e prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby na pracovisku,
® činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby na pracovisku,
e vyčistenie povrchu pešej zóny ručne zametaním alebo pomocou stroja na čistenie komunikácií,'!
e vyzbieranie smetí zo zelene, ktorá je súčasťou pešej zóny,
® uvoľnenie m reží vpustov,
e odvoz odpadu, ktorý vznilcol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
» zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.

Položky č. 8-12 vyčistenie lávky, chodníka, paľkoviska, schodov
Požaduje sa uviesť cenu za 1 štvorcový meter jedného čistenia pri stanovenej cykličnosti.
Položka
Položlca
Položka
Položka
Položlca

č.
č.
č.
č.
č.

8 vyčistenie lávok, chodníkov, parkovísk, schodov pri cykličnosti 2 x mesačne
9 vyčistenie lávok, chodníkov, parkovísk, schodov pri cykličnosti 1 x týždenne
10 vyčistenie lávok, chodníkov, parkovísk, schodov pri cykličnosti 2 x týždenne
11 vyčistenie lávok, chodníkov, parkovísk, schodov pri cykličnosti 3 x týždenne
12 vyčistenie lávok, chodníkov, parkovísk, schodov pri cykličnosti 7 x týždemie

Jednotková cena zahina najmä náklady n a :
» príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Obj ednávateľom,
* prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
» činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
• vyčistenie povrchu lávky, chodníka, parkoviska, schodov ručne zametaním alebo pomocou stroja na čistenie
komunikácií,'!
« vyzbieranie smetí zo zelene, ktorá je súčasťou lávky, chodníka, parkoviska, schodov.

® odvoz odpadu, ktoiý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
e zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch,
Položky č. 13-17 vyčistenie zastávky verejnej a mestskej dopravy
Požaduje sa uviesť cenu za 1 štvorcový m eter jedného čistenia pri stanovenej cykličnosti.
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka

č.
č.
č.
č.
č.

13 vyčistenie
14 vyčistenie
15 vyčistenie
16 vyčistenie
17 vyčistenie

zastávky pri
zastávky pri
zastávky pri
zastávky pri
zastávky pri

cykličnosti
cykličnosti
cykličnosti
cykličnosti
cykličnosti

Ix týždenne
3x týždenne
Ix denne
2x denne
3x denne

Jednotková cena zahŕňa naimä náklady na:
» príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
® prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
« činnosť pracovnílcov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
® vyčistenie povrchu zastávky ručne zametaním alebo pomocou stroja na Čistenie komunikácií,'^
e vyzbieranie smetí z okolia zastávky do vzdialenosti min. 1 m od zastávky,
e vyzbieranie smetí z vozovky pozdĺž zastávky v zábere šírky min. 1 m od okraja vozovky,
® vyzbieranie smetí zo zelene, ktorá je súčasťou zastávky,
e odvoz odpadu, ktorý vznilcol počas prác na skládku, dokompostárne alebo do spaľovne,
® návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
® zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.

Položky č. 18-20 splachovanie kom unikácie
Požaduje sa uviesť cenu za 1 štvorcový meter splachovanej plochy pri stanovenej cykličnosti.
Položka č. 18 splachovanie komunikácie 3x týždemie
Položka č. 19 splachovanie komunikácie 5x týždenne
Položka č. 20 splachovanie komunikácie - jednorazové
Jednotková cena zahŕňa naimä náklady n a :
e príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
® prevádziai mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
® činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
e nabratie vody, vrátane vlastnej ceny vody, určenej na splachovanie komunikácie,
e spláchnutie komunikácie vodou v zábere šírlcy min, 2,5 m, pod tlakom a v množstve vody podľa požiadaviek
Dodávateľa, splachovacím vozidlom ,''
® návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
Položka č. 21 odstraňovanie burin y z obru b níka, prídíažby cesty, chodníka a dláždeného priestranstva
Požaduje sa uviesť cenu za 1 bežný meter čistenej plochy.
Jednotková cena zahŕňa najmä náklady n a :
e príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
® prevádzlai mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
e činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
® chemický prostriedok na odstraňovanie buriny (chemický postrek buriny), ktorého používanie je v súlade
s právnymi predpismi SR resp. EÚ,
e vykonanie chemického postreku buriny v zábere šírky min. 0,5m,
» mechanické odstránenie odumretej buriny v zábere šírky min. 0,5m,
» energie a vodu, ktoré sú potrebné k chemickému postreku buriny,

® odvoz odpadu, Ictoiý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
e splnenie požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich používanie chemických postrekov,
e zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.

Položky č. 22-23 vyčistenie priekopy a rigolu
Požaduje sa uviesť cenu za 1 bežný meter čistenej plochy.
Položka Č. 22 čistenie spevnených priekop a rigolov
Položka č. 23 čistenie nespevnených priekop a rigolov
Jednotková cena zahŕňa naimä náklady n a :
e príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
e prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ictoré vykonávajú objednané služby,
e činnosť pracovníkov Dodávateľa, Ictorí vykonávajú objednané služby,
e zabezpečenie miesta pracoviska (dopravné značenie alebo iné),
e odstránenie nánosov, naplavenín, buriny, odpadu (smeti a iné nečistoty) a náletových drevín z priekop alebo
rigolov v zábere šírky min. 1 m nične alebo pomocou strojov a ručného náradia,'^
® odvoz odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostánie alebo do spaľovne,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
e zliodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.

Položky č. 24-27 zrezávanie krajníc
Požaduje sa uviesť cenu za 1 bežný meter čistenej plochy.
Položka
Položka
Položka
Položka

č.
č.
č.
č.

24
25
26
27

zi’ezávanie
zrezávanie
zrezávanie
zrezávanie

spevnených krajníc
spevnených krajníc pod zvodidlom
nespevnených kmjníc
nespevnených kinjníc pod zvodidlom

Jednotková cena zahŕňa najmä náklady na:
e príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
® prevádzlai mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
® činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
® zabezpečenie miesta pracoviska (dopravné značenie alebo iné),
® zrezanie krajnice v zábere šírky min. 1 m strojom na zrezávanie krajníc,
® odvoz odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
® návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
e zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.

Položka č. 28 odstraňovanie nánosov, naplavenín a zosuvov z kom unikácií
Požaduje sa uviesť cenu za 1 bežný m eter čistenej plochy.
Jednotková cena zahiiia najmä náklady na:
e

príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
e prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
e činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
e zabezpečenie miesta pracoviska (dopravné značenie alebo iné),
e odsti'ánenie nánosov, naplavenín a zosuvov z povrchu komunikácií alebo z cestnej zelene, ktorá je súčasťou
týchto komunikácií, v zábere šírky min. 1 m ručne alebo pomocou sti'ojov a ručného náradia,
® odvoz odpadu, Ictorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne.

e
e

návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch,

Položky č. 29-30 odstraňovanie žuvačiek z povrchu kom unikácií
Požaduje sa uviesť cenu za 1 štvorcový meter čistenej plochy,
Položka č. 29 vyčistenie plochy o celkovej výmere do 500 m2
Položka č. 30 vyčistenie plochy o celkovej výmere nad 500 m2
Jednotková cena zahima naimä náklady n a :
® príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
6 prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
e činnosť pracovnílcov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
e zabezpečenie miesta pracoviska (dopravné značenie alebo iné),
e čistiaci prostriedok na odstraňovanie žuvačiek (ak to vyžaduje tecluiológia),
e odstránenie žuvačiek z povrchu komunikácií ručne alebo pomocou strojov na odstraňovanie žuvačiek,'^
e energie, vodu a čistiace prostidedky, ktoré sň pofrebné k odstráneniu žuvačiek,
e odvoz odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom,
e zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.

Položky č. 31-32 pohotovosť vozidiel zim nej údržby kom unikácií - sypač s pluhom
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu (fyzickej) pohotovosti 1 vozidla a jeho vodiča.
Položka č. 31 pohotovosť vozidla sypač s pluhom nad 4 1 a jeho vodiča
Položka č. 32 pohotovosť vozidla sypač s pluhom do 4 t a jeho vodiča
Jednotková cena zahŕňa naimä náklady n a :
9 čakanie mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy, t.j. vozidiel zimnej údržby komunikácií - sypač s pluhom,'^
naložených posypovým materiálom podľa požiadaviek Objednávateľa a ich vodičov, na stanovisku určenom
Objednávateľom, na zásah zimnej údržby,
e pohonné hmoty a energie, ktoré budú spotrebované počas čakania vozidiel a ich vodičov,
® pracovnú pohotovosť vodičov v zmysle Zákonníka práce,
e vybudovanie a prevádzku alebo prenájom (vlastných) priestorov Dodávateľa, v ktorých budú vozidlá a ich
vodiči čakať.
e zJiodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.
Jednotková cena nezahŕňa náklady n a :
® vlastnú cenu posypových materiálov, ktoré budú pri posype použité.

Položka č. 33 pohotovosť vozidiel zim nej údržby kom unikácií - snehová fréza
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu (fyzickej) pohotovosti 1 vozidla a jeho vodiča.
Jednotková cena zahnia naimä náklady na:
e čakanie mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy, t.j. vozidiel zimnej údržby komunikácií - snehová íi'éza
a ich vodičov, na stanovisku určenom Objednávateľom, na zásah zimnej údržby,
e pohonné hmoty a energie, Ictoré budú spotrebované počas čakania vozidiel a ich vodiča na stanovisku,
® pracovnú pohotovosť vodičov v zmysle Zákonníka práce,
« vybudovanie a prevádzku alebo prenájom (vlastných) priestorov Dodávateľa, v ktorých budú vozidlá a ich
vodiči čakať.
Položka č. 34 pohotovosť pracovníkov zim nej údržby kom unikácií
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu (fyzickej) pohotovosti 1 osoby pripravenej na činnosti vykonávané ručne.

Jednotková cena zahŕňa naimä náklady na:
® čakanie pracovnikov Dodávateľa, zaradených do zimnej pohotovosti a pripravených na stanovisku určenom
Objednávateľom, na zásah zimnej údržby,
e pohonné hmoty a energie, ktoré budú spotrebované počas čakania pracovníkov,
e pracovnú pohotovosť pracovníkov v zmysle Zákonníka práce,
e vybudovanie a prevádzku alebo prenájom (vlastných) priestorov Dodávateľa, v ktoiých budú pracovníci
čakať.

Položky č. 35-36 výkony zimnej údržb y kom unikácií - pluhovanie a/alebo posyp
Požaduje sa uviesť cenu za 1 meter štvorcový pluhovania a/alebo posypu.
Položka č. 35 vykonávanie pluhovania a/alebo posypu so sypačom s pluhom nad 4 1
Položka č. 36 vykonávanie pluhovania a/alebo posypu so sypačom s pluhom do 4 1
Jednotková cena zahiila naimä náklady n a :
e príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy, t.j. vozidiel zmiiiej údľžby komunikácii - sypač s pluhom,'^
naložených posypovým materiálom podľa požiadaviek Objednávateľa a ich vodičov, na miesto dodania
služby (pracovisko) určené Objednávateľom,
6 prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
e činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
e pluhovanie a/alebo posyp komunikácie vozidlom zinmej údržby komunikácii - sypač s p l u h o m , ú
® návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
Jednotková cena nezahŕňa náklady na:
® vlastnú cenu posypových materiálov, ktoré budú pri posype použité.

Položka č. 37 výkony zim nej ú držby kom unikácii - snehová fréza
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu prevádzlcy snehovej fi'ézy (prejazd + výkon zimnej údržby).
Jednotková cena zahŕňa najmä náklady n a :
® príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy, t.j. vozidiel zimnej údržby komunikácii - snehová fréza'^
a ich vodičov, na miesto dodania služby (pracovisko) určené Objednávateľom,
e prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
e činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
e odstraňovanie snehu z povrchu komunilcácií fi'ézovanim vozidlom ziimiei údržby komunikácii - snehová
fréza,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
Položka č. 38 výkony zim nej ú držby kom unikácií —ru čn í pracovníci
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu činnosti 1 osoby vykonávajúcej zimnú údržbu komunikácii ručne
Jednotková cena zahma naimä náklady na:
® príchod pracovníkov Dodávateľa, zaradených do zimnej pohotovosti, na miesto dodania služby(pracovisko)
určené Objednávateľom,
e prevádzku mechanizmov Dodávateľa, Ictoré vykonávajú objednané služby,
® činnosť pracovnílcov Dodávateľa, Ictorí vykonávajú objednané služby,
e odstraňovanie snehu z povrchu komunikácií ručne alebo pomocou strojov a ručného náradia,'^
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.

Položky č. 39-45 zim ná ú d ržb a kom unikácii - posypové m ateriály
Požaduje sa uviesť cenu za 1 tonu posypového materiálu, použitého pri zimnej údržbe komunikácií.
Položka č. 39 inertný posypový materiál - kamenná drva
Položka č. 40 chemický posypový materiál na báze N aC b - posypová soľ
Položka č. 41 chemiclcý posypový materiál na báze MgCl - ekologický posyp SOLMAG®

Položka
Položka
Položka
Položka

č. 42
Č, 43
č. 44
č. 45

ínertiiý posypový materiál zvlhčený soľným roztokom na báze NaCb
inertný posypový materiál zvlhčený soľným roztokom na báze MgCl
chemický posypový materiál na báze NaCia zvlhčený
chemický posypový materiál na báze MgCl zvlhčený

Jednotková cena zahŕňa naimä nákladv na:
e zabezpečenie posypových materiálov pre ziimiú údržbu komunikácií, vrátane vlastnej ceny posypových
materiálov, podľa požiadaviek Objednávateľa,
® vybudovanie a prevádzku alebo prenájom (vlastných) priestorov Dodávateľa, v ktoiých budú posypové
materiály skladované v súlade s technickými podmienkami^^ a podmienkami určenými výrobcom,
® prevádzlcu mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú manipuláciu (vykládku/nakládku) s posypovými
materiálmi,
e činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú manipuláciu (vykládku/nakládku) s posypovými
materiálmi,
e vodu potrebnú zvlhčenie posypového materiálu,^'
e zabezpečenie skladovej zásoby posypových materiálov minimálne vo výške predpokladanej 30 dňovej
spotreby posypových materiálov pri zimnej údržbe komunikácií podľa požiadaviek Objednávateľa,
Položky č. 46-48 kosenie tráv n atý ch porastov
Požaduje sa uviesť cenu za 1 štvorcový meter jedného kosenia pri stanovenom stupni intenzity kosenia.
Položka č, 46 kosenie Pdvnatých porastov 1. stupňa intenzity kosenia
Položka Č, 47 kosenie trávnatých porastov II. stupňa intenzity kosenia
Položka č, 48 kosenie trávnatých porastov III. stupňa intenzity kosenia
Jednotková cena zahŕňa naimä nákladv na:
® príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
e prevádzlai mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
e činnosť pracovnflcov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
e pokosenie trávnatých porastov pracovným strojom - kosačkou,'^
® vyzbieranie odpadu (smeti a iné nečistoty) z kosených trávnatých porastov,
® odvoz pokosenej trávy a odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
e zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.
Položka č. 49 okopávanie strom ov, kríkov, živých plotov a kvetov
Požaduje sa uviesť cenu za 1 štvorcový m eter okopávania.
Jednotková cena zahŕňa najmä nákladv n a :
« príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
e prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
® činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
e okopávanie zelene najmenej do hĺbky 15cm ručne alebo pomocou strojov,'^
® odbuľinenie zelene mechanickým odstránením nežiaducich druhov rastlín aj s koreňmi,
® odstránenie odpadu (smeti a iné nečistoty) zo zelene
e odvoz odpadu, Ictoiý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
® návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
» zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch,

Položky č. 50-52 orež strom ov
Požaduje sa uviesť cenu za orez 1 stromu s daným priemerom koruny.
Položka č. 50 orez stromu s priemerom koruny do 4 m
Položka č. 51 orez stromu s priemerom koruny od 4 m do 8 m
Položka č. 52 orez stromu s priemerom koruny nad 8 m

Jednotková cena zahŕňa naimä nákladv na:
e príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
® prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
e činnosť pracovníkov Dodávateľa, Ictori vykonávajú objednané služby,
» orez stromu typom rezu podľa požiadaviek Dodávateľa v súlade s normou STN,^^pomocou strojov a ručného
náradia,*^
® vyčistenie ochranného koreňového priestoru stromu^^ vrátane odstránenia vyťaženej drevnej hmoty a odpadu
(smeti a iné nečistoty),
e odvoz drevnej innoty a odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
® návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
e zhodnotenie a/alebo zneškodnenie drevnej hmoty a odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona
o odpadoch.
Položky č. 53-56 v ý ru b strom ov
Požaduje sa uviesť cenu za výrub 1 stromu s daným priemerom kmeňa,
Položka č. 53 výrub stromu s priemerom kmeňa do 40 cm
Položka č. 54 výrub stromu s priemerom kmeňa od 40 cm do 80 cm
Položka č. 53 výrub stromu s priemerom kmeňa nad 80 cm
Jednotková cena zahima naimä nákladv na:
e príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
® prevádzlai mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
e čimiosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
e výrub stromu v súlade s normou STN,®^ pomocou strojov a ručného náradia,'’
® vyčistenie ochranného koreňového priestoru stromu^’ vrátane odstránenia vyťaženej drevnej Imioty a odpadu
(smeti a iné nečistoty),
e odvoz drevnej hmoty a odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
e zhodnotenie a/alebo zneškodnenie drevnej hmoty a odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona
o odpadoch.
Položky č. 57-60 vyb ratie pňov strom ov
Požaduje sa uviesť cenu za odstránenie/vybratie 1 pňa (vyrúbaného) stromu s daným priemerom zo zeme.
Položka
Položka
Položka
Položka

č.
č.
č.
č.

57
58
59
60

odstránenie/vybratie
odstránenie/vybratie
odstránenie/vybratie
odstránenie/vybratie

pňa
pňa
pňa
pňa

s priemerom
s priemerom
s priemerom
s priemerom

do
od
od
nad 120

40 cm
40 cm
80 cm
cm

do 80 cm
do 120cm

Jednotková cena zahŕňa najmä nákladv na:
e príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
® prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
® činnosť pracovníkov Dodávateľa, Ictorí vykonávajú objednané služby,
e odstránenie/vybratie pňa stromu zo zeme pomocou stroja na fi'ézovanie pňov a ručného náradia,'’
® vyčistenie ochraimého koreňového priestoru stromu'^’ vrátane odstránenia vyťaženej drevnej hmoty a odpadu
(smeti a iné nečistoty),
e odvoz drevnej lunoty a odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
o návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
® zhodnotenie a/alebo zneškodnenie drevnej hmoty a odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona
o odpadoch.

Položka č. 61 výrub nevhodných (náletových) drevín s priem erom km eňa do 10 cm
Požaduje sa uviesť cenu za výrub 1 štvorcového metra nevhodných (náletových) drevín s priemerom Icmeňa
do 10 cm.
Jednotková cena zalniia naimä nákladv na:
e príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) ui'čené
Objednávateľom,
e prevádzlcu mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
® činnosť pracovníkov Dodávateľa, Ictorí vykonávajú objednané služby,
e plošný výrub nevhodných (náletových) drevín v súlade s nonnou STN,*"^ pomocou strojov a ručného
náradia,
e vyčistenie ochramiého koreňového priestoru sti-omu'’^vrátane odsti'ánenia vyťaženej drevnej hmoty a odpadu
(smeti a iné nečistoty),
e odvoz drevnej hmoty a odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
e zliodnotenie a/alebo zneškodnenie drevnej hmoty a odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona
o odpadoch.

Položky č. 62-64 orez kríkov
Požaduje sa uviesť cenu za orez 1 kríku (keru) s daným priemerom koruny.
Položlca č. 62 orez krilcu s priemerom koruny do 1,5 m
Položka č. 63 orez Icríku s priemerom koruny od 1,5 m do 3 m
Položka č. 64 orez la'ílcu s priemerom koruny nad 3 m
Jednotková cena zahíiia najmä nákladv na:
e príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
e prevádzku mechanizmov Dodávateľa, Ictoré vykonávajú objednané služby,
e činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
® orez la'iku typom rezu podľa požiadaviek Dodávateľa v súlade s normou STN,*^^ pomocou strojov a ručného
náradia,'^
® vyčistenie koreňového priestoru Iciíku vrátane odstránenia vyťaženej drevnej hmoty a odpadu (smeti a iné
nečistoty),
® odvoz drevnej hmoty a odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku,do kompostárne alebo do spaľovne,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
e zhodnotenie a/alebo zneškodnenie drevnej hmoty a odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona
o odpadoch.
Položky č. 65-66 strih an ie živých plotov
Požaduje sa uviesť cenu za strihanie/orez 1 štvorcového metra plochy povrchu živého plota s danou výškou.
Položka č. 65 strihanie/orez živého plota s výškou do 1,5 m (vrátane)
Položka č. 66 strihanie/orez živého plota s výškou nad 1,5 m
Jednotková cena zahŕňa naimä nákladv na:
® príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
e prevádzku mechahizmov Dodávateľa, Ictoré vykonávajú objednané služby,
» činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
e strihanie/orez živého plota (ľavá, pravá a vrchná strana/plocha) podľa požiadaviek Dodávateľa v súlade
s normou STN,^’pomocou strojov a ručného náradia,'^
e vyčistenie korevňového priestoru živého plota vrátane odstránenia vyťaženej drevnej hmoty a odpadu (smeti
a iné nečistoty),
s odvoz drevnej hmoty a odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne.

® návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
e zhodnotenie a/alebo zneškodnenie drevnej hmoty a odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona
o odpadoch.
Položky č, 67-69 vybratie odpadkových košov
Požaduje sa uviesť cenu za vybratie/vysypanie 1 odpadkového koša daného objemu pri stanovenej cykličnosti.
Položka č. 67 vybratie/vysypanie odpadkového koša s objemom do 60 litrov (vrátane) Ix demie
Položka č. 68 vybratie/vysypanie odpadkového koša s objemom do 60 litrov (vrátane) 3x demie
Položka č. 69 vybratie/vys>'panie odpadkového koša s objemom nad 60 litrov
Jednotková cena zahŕňa naimä nákladv na:
® príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
® prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
» činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
e
e
e

vybratie zbernej nádoby resp, plastového vreca, vrátane jeho vlastnej ceny, z konštrukcie odpadkového koša,
vybratie smetí (odpadkov) zo zbernej nádoby resp. plastového vreca,
vloženie zbernej nádoby späť resp. vloženie nového čistého/prázdneho plastového vreca späť do konštrukcie
odpadkového koša,
® odomknutie a uzamknutie otváracieho mechanizmu odpadkového koša,
e vyzbieranie odpadu (smeti a iné nečistoty) z okolia koša do vzdialenosti 2 m,
® odvoz odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
e zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch,

Položky č. 70-71 um ytie a dezinfekcia odpadkových košov
Požaduje sa uviesť cenu za umytie a dezinfekciu I odpadkového koša daného objemu.
Položka č. 70 umytie a dezinfekcia odpadkového koša s objemom do 60 litrov (vrátane)
Položka č. 71 umytie a dezinfekcia odpadkového koša s objemom nad 60 litrov
Jednotková cena zahnia naimä náklady na:
e príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
e prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
® činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
e čistiaci a dezinfekčný prostriedok, ktorého používanie je v súlade s právnymi predpismi SR resp. EÚ,
® energie a vodu, ktoré sú potrebné k umytiu a dezinfekcii odpadkových košov,
® vybratie zbernej nádoby resp, plastového vreca z konštrukcie odpadkového koša,
® umytie vonlcajších a vnútorných plôch konštrukcie odpadkového koša,
e umytie voiilcajších a vnútorných plôch zbernej nádoby odpadkového koša,
e vloženie zbernej nádoby späť resp. vloženie nového čistého/prázdneho plastového vreca späť do konštrukcie
odpadkového koša,
» odomknutie a uzamknutie otváracieho mechanizmu odpadkového koša,
® vyzbieranie odpadu (smeti a iné nečistoty) z okolia koša do vzdialenosti 2 m,
® odvoz odpadu, Ictorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
® návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
® zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.

Položka č. 72 odvoz čiernej skládky
Požaduje sa uviesť cenu za odvoz 1 metra kubického odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch
(t,j. čierna skládka).
Jednotková cena zahŕňa najmä nákladv na:

príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
čimiosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
zabezpečenie miesta pracoviska (dopravné značenie alebo iné),
roztriedenie odpadu, ktorý tvorí čiernu skládku, na jednotlivé kategórie odpadu,
naloženie odpadu, ktorý tvorí čiernu skládku, do prepravných pľosh'iedkov/kontajnerov/nádob,
vyzbieranie odpadu (smeti a iné nečistoty) z celej plochy čiernej skládky,
vyzbieranie odpadu (smeti a iné nečistoty) z okolia čiernej skládky do vzdialenosti 5 m,
odvoz odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo dospaľovne,
návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch,

Položka č. 73 ú d ržb a kom unikácií zam etacím vozidlom
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu údržby komunikácií jedným zametacím vozidlom.
Jednotková cena zahŕňa najmä nákladv n a :
e príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
e prevádzku mechanizmov Dodávateľa, Ictoré vykonávajú objednané služby na pracovisku,
e činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby na pracovisku,
e vyčistenie povrchu komunikácie v zábere min. 1,2 m od vonkajšieho okraja vozovky zametacím vozidlom,'*
® odvoz odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
e zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.

Položka č. 74 ú d ržb a kom unikácií splachovacím vozidlom
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu údržby komunikácií jedným splachovacím vozidlom.
Jednotková cena zahiiia najm ä náklady n a :
» príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
e prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby na pracovisku,
» čiimosť pracovnílcov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby na pracovisku,
6 nabratie vody, vrátane vlastnej ceny vody, určenej na splachovanie komunikácie,
e spláchnutie komunikácie vodou v zábere šírky min. 2,5 m, pod tlakom a v množstve vody podľa požiadaviek
Dodávateľa, splachovacím vozidlom,'*
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
» zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.

Položka č. 75 činnosť vykonávaná nákladným vozidlom do 5 ton
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu čimiosti vykonávanej jedným nákladným vozidlom s nosnosťou do 5 ton.'*
Jednotková cena zahi'ňa naimä nákladv n a :
» príchod nákladného vozidla a jeho vodiča na miesto (nakládky) určené Objednávateľom,
e prepravu nákladu a osôb nákladným vozidlom podľa požiadaviek Objednávateľa,
« prestoje nákladného vozidla, z dôvodov, ktoré vznikli na strane Objednávateľa,
e opatrenia súvisiace s prepravou nákladu a osôb (napr. prepravný list CMR, poviimá výbava vozidla v zmysle
medzinárodnej dohody ADR a.i.),
e návrat nákladného vozidla a jeho vodiča po ukončení prác späť na miesto určené Dodávateľom.

Položka č. 76 ú d ržb a kom unikácií cisternovým vozidlom

Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu údržby komunikácií jedným cisternovým vozidlom a/alebo jedným vozidlom
na odsávanie vody.
Jednotková cena zahma najmä nákladv na:
«

príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
» prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby na pracovisku,
e činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby na pracovisku,
e nabratie vody, vrátane vlastnej ceny vody, určenej na polievanie zelene cisternovým vozidlom,
e vypustenie odpadovej vody, odsatej z komunikácie vozidlom na odsávanie vody,’^
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
e zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadovej vody vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o vodách.

Položka č. 77 činnosť vykonávaná ručne jednou osobou
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu činnosti vykonávanej ručne jedným pracovníkom Dodávateľa
Jednotková cena zahŕňa naimä nákladv n a :
e príchod pracovníka Dodávateľa na miesto (pracovisko) určené Objednávateľom,
e činnosti vykonávané ručne pracovníkom Dodávateľa a/alebo pomocou ručného náradia,’’
® prestoje pracovníkov, z dôvodov, ktoré vznikli na strane Objednávateľa,
® jednotný odev a oclu'anné pracovné pomôcky pracovníkov Dodávateľa,
e opatrenia BOZP,
9 školenia pracovníkov Dodávateľa v rozsahu stanovenom platnou legislatívou,
e návrat pracovníkom Dodávateľa po ukončení prác späť na miesto určené Dodávateľom.

Položka č. 78 činnosť vykonávaná nákladným vozidlom do 5 ton
Požaduje sa uviesť cenu za 1 km jazdy jedného vozidla uvedeného v položke č. 75.
Jednotková cena zahŕňa nákladv na: jazdu vozidla uvedeného v položke č. 75,

Položka č. 79 činnosť vykonávaná odborne spôsobilou osobou - pilčícke práce s m otorovou pílou
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu činnosti vykonávanej jedným pracovníkom Dodávateľa s požadovanou
odbornou spôsobilosťou - pilčícke práce
Jednotková cena zahffia naimä nákladv na:
e príchod pracovníka Dodávateľa na miesto (pracovisko) určené Objednávateľom,
« čimiosti vykonávané ručne pracovníkom Dodávateľa a/alebo pomocou ručného náradia,’’
® prestoje pracovníkov, z dôvodov, ktoré vznikli na strane Objednávateľa,
e jednotný odev a ocliranné pracovné pomôcky pracovnílcov Dodávateľa,
» opatrenia BOZP,
e Školenia pracovníkov Dodávateľa v rozsahu stanovenom platnou legislatívou,^’
e návrat pracovníkom Dodávateľa po ukončení prác späť na miesto určené Dodávateľom.

Položka č. 80 činnosť vykonávaná odborne spôsobilou osobou - práce s elektrickým náradím
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu činnosti vykonávanej jedným pracovnílcom Dodávateľa s požadovanou
odbornou spôsobilosťou - práce s elektrickým náradím
Jednotková cena zahŕňa naim ä náklady na:
e príchod pracovníka Dodávateľa na miesto (pracovisko) určené Objednávateľom,
® činnosti vykonávané ručne pracovníkom Dodávateľa a/alebo pomocou pracovných strojov a ručného
náradia,’’
e energie, pohonné hmoty a prevádzkové kvapaliny potrebné na činnosť pracovných strojov a ručného
náradia, použitého pri činnosti podľa požiadaviek Objednávateľa,
® prestoje pracovníkov, z dôvodov, ktoré vznikli na strane Objednávateľa,
® jednotný odev a ochranné pracovné pomôcky pracovníkov Dodávateľa,

e opatrenia BOZP,
» školenia pracovníkov Dodávateľa v rozsahu stanovenom platnou legislatívou,^^
® návrat pracovníkom Dodávateľa po ukončení prác späť na miesto určené Dodávateľom.
Položky č. 81 činnosť vykonávaná nákladným vozidlom do 10 ton s hydraulickou rukou
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu činnosti jedným nákladným vozidlom s nosnosťou do 10 ton vybaveného
manipulačným zariadením - hydraulickou rukou s únosnosťou do 10 ton a dosahom min. 5 m.
Jednotková cena zahma naimä náklady n a :
® príchod vozidla a jeho vodiča na miesto dodania služby (pracovisko) určené Objednávateľom,
® čimiosť pracovnílcov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby na pracovisku,
® zabezpečenie miesta pracoviska (dopravné značenie alebo iné),
e prevádzku manipulačného zariadenia - hydraulickej ruky pri vykonávaní objednaných služieb na pracovisku,
® školenia pracovníkov Dodávateľa v rozsahu stanovenom platnou legislatívou,^'
e prestoje vozidla a jeho vodiča, z dôvodov, ktoré vznikli na strane Objednávateľa,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
Položka č. 82 činnosť vykonávaná nákladným vozidlom do 10 ton s hydraulickou rukou
Požaduje sa uviesť cenu za 1 km jazdy jedného vozidla uvedeného v položke č. 81.
Jednotková cena zahŕňa nákladv na: jazdu vozidla uvedeného v položke č. 81.

Položka č. 83 vyčistenie uličného vpustu bez frézovania a kam erovej skúšky
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu činnosti jedného vozidla resp. stroja na vysokotlakové vodné prečisťovanie
uličných vpustov a kanalizačných prípojok. ''
Jednotková cena zahŕňa naimä nákladv na:
® príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
® prevádzlai mechanizmov Dodávateľa, Ictoré vykonávajú objednané služby na pracovisku,
e činnosť pracovnílcov Dodávateľa, ktoj’í vykonávajú objednané služby na pracovisku,
® nabratie vody, vrátane vlastnej ceny vody, určenej na vysokotlakové vodné prečisťovanie uličnýeh vpustov
a kanalizačných prípojok,
e vysokotlakové prečistenie uličného vpustu a/alebo kanalizačnej prípojky, ktorého výsledkom musí byť
odstránenie nečistôt a prekážok, Ictoré spôsobili obmedzenú resp. úplnú nepriechodnosť uličného vpustu
a
/alebo kanalizačnej prípojlcy a obnovenie ich prietočnosti,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
® zliodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadovej vody vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o vodách.
Položka č. 84 vyčistenie uličného vpustu s frézovaním a kam erovou skúškou
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu činnosti jedného vozidla resp. stroja na vysokotlakové vodné prečisťovanie
uličných vpustov a kanalizačných prípojok,'' vrátane íi'ézovania a kamerovej skúšky.
Jednotková cena zahŕňa najmä nákladv na:
® príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
e prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby na pracovisku,
e čimiosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby na pracovisku,
® nabratie vody, vrátane vlastnej ceny vody, určenej na vysokotlakové vodné prečisťovanie uličných vpustov
a kanalizačných prípojok,
® vysokotlakové prečistenie uličného vpustu a/alebo kanalizačnej prípojlcy, ktorého výsledkom musí byť
odstránenie nečistôt a prekážok, Ictoré spôsobili obmedzenú resp. úplnú nepriechodnosť uličného vpustu
a / alebo kanalizačnej prípojlcy a obnovenie ich prietočnosti,
e

odstránenie nečistôt a prekážok, ktoré spôsobili obmedzenú resp. úplnú nepriechodnosť uličného vpustu
a / alebo kanalizačnej prípojlcy frézovanímm a obnovenie ich prietočnosti,

® vyhotovenie kamerového záznamu z vnútorného priestoru uličného vpustu a/aiebo kanalizačnej prípojky,
pričom kamera musí fyziclcy prejsť a nasnímať celú dĺžlcu resp. Objednávateľom určenú časť uličného
vpustu a/alebo kanalizačnej prípojky,
® návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
® zhodnotenie a/alebo zneškodiienie odpadovej vody vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o vodách.

Položka č. 85 strojové um ývanie zvodidiel
Požaduje sa uviesť cenu za umytie 1 m dĺžlcy zvodidla vozidlom na umývanie zvodidiel. P
Jednotková cena zahma naimä nákladv na:
e príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
® prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby na pracovisku,
® činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby na pracovisku,
e nabratie vody, vrátane vlastnej ceny vody, určenej na splachovanie komunikácie,
e umývanie zvodidiel vysokotlakým prúdom vody a súčasným mechanickým čistením zvodidiel rotačnou
kefou podľa požiadaviek Dodávateľa,
s návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
® zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.
Položka č. 86 vyhrabávanie lístia z tráv n atý ch porastov
Požaduje sa uviesť cenu za 1 štvorcový meter vyhrabania/odstránenia lístia z trávnatých porastov,
Jednotková cena zahŕňa najmä nákladv na:
e príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
® prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
e činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
e jarné a jeseimé vyhrabanie/odstránenie lístia z trávnatých porastov pracovným strojom,
e vyzbieranie odpadu (smeti a iné nečistoty) z vyhrabávaných h'ávnatýcli porastov,
e odvoz lístia a odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
® zhodnotenie a/alebo zneškodnenie lístia - biologiclcy rozložiteľného odpadu a (ostatného) odpadu vrátane
súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.
Položka č. 87 absorpčný m ateriál na ropné látky
Požaduje sa uviesť cenu za 1 kilogram absoipčného materiálu, pre ktorý jeho výrobca deklaruje, ž e je vhodný
na použitie pri odstraňovaní ropných látok z povrchu komunikácií.
Jednotková cena zahŕňa najmä nákladv na:
® zabezpečenie absoipčného materiálu materiálov, vrátane vlastnej ceny tohto materiálu, podľa požiadaviek
Objednávateľa, vrátane vlastnej ceny posypových materiálov,
e v>'budovanie a prevádzku alebo prenájom (vlastných) priestorov Dodávateľa, v ktorých bude absorpčný
materiál skladovaný v súlade s podmienkami určenými výrobcom,
e

prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú manipuláciu (vykládku/nakládku) s absorpčným
materiálom,
e činnosť pracovníkov Dodávateľa, l<torí vykonávajú manipuláciu (vykládku/nakládku) s absorpčným
materiálom,
e zabezpečenie skladovej zásoby absoipčného materiálu minimálne vo výške predpokladanej 30 dňovej
spotreby podľa požiadaviek Objednávateľa,
® dovoz absoipčného materiálu na miesto dodania služby (pracovisko) určené Objednávateľom,
® činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú aplikáciu absorpčného materiálu na pracovisku, vrátane
jeho odstránenia z komunikácie po zachytení ropných látok,
e odvoz absorpčného materiálu kontaminovaného ropnými látkami ako (nebezpečného) odpadu, ktorý vznikol
počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,

® zhodnotenie a/alebo zneškodnenie (nebezpečného) odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona
o odpadoch.
Položka č. 88 pohotovosť vozidiel zimnej údržby komunikácií dodávka do 3,5 tony na rozvoz ručných
pracovníkov
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu (fyzickej) pohotovosti 1 vozidla ajeho vodiča.
Položka č. 88 pohotovosť vozidla dodávka do 3,5 tony na rozvoz ručných pracovníkov a jej vodiča
Jednotková cena zahŕňa najmä nákladv na:
» čakanie mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy, t.j. vozidiel zimnej údržby komunikácií - dodávka do 3,5
tony a rozvoz ručných pracovnílcov a ich vodičov, na stanovisku v priestoroch Dodávateľ, na zásah zimnej
údržby,
e pohonné hmoty a energie, ktoré budú spoti'ebované počas čakania vozidiel a ich vodiča na stanovisku,
e pracovnú pohotovosť vodičov v zmysle Zákonníka práce,
« vybudovanie a prevádzku alebo prenájom (vlastných) priestorov Dodávateľa, v ktorých budú vozidlá a ich
vodiči čakať.
Položka č. 89 lokálne vyzbieranie organických a anorganických odpadov
Požaduje sa uviesť cenu za 1 štvorcový m eter vyzbieranie organický a anorganických odpadov z trávnatých
porastov.
Jednotková cena zaľuhia najmä nákladv na:
e príchod mechanizmov/pracovníkov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené
Objednávateľom,
e prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
® čiimosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby,
® vyzbieranie odpadu (organického a anorganického) z trávnatých porastov,
® odvoz odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
® návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy a návrat pracovníkov po ukončení prác z pracoviska späť
na miesto určené Dodávateľom,
e zhodnotenie a/alebo zneškodnenie lístia - biologicky rozložiteľného odpadu a (ostatného) odpadu vrátane
súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.
® zliodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.

Položky č. 90 ručné čistenie strojovo neprístupných miest - križovatky, ostrovčeky
Požaduje sa uviesť cenu za 1 hodinu činnosti 1 osoby vykonávajúcej ručné čistenie strojovo neprípustných miest
- križovatky, ostrovčeky
Jednotková cena zaluna naimä nákladv na:
« príchod pracovníkov Dodávateľa na miesto dodania služby (pracovisko) určené Objednávateľom,
» činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktorí vykonávajú objednané služby na pracovisku,
e vyčistenie povrchu ostrovčekov, dopravných tieňov, laJžovatiek a prechodov pre chodcov aj cez stredový
ostrovček alebo stredový pás ručne zametaním
® uvoľnenie mreží vpustov,
e odvoz odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
e návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené
Dodávateľom.
® zhodnotenie a/aiebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.
V y sv etliv k y :
^^ B . l O P IS P í^äD M E T U Z Á K A Z K Y , časť V I - T ech n ick é p o žiad av k y n a vozidlá, pracovné stroje a ručné náradie
T cclin ick é po d m ien k y č. T P 08/2010 a č. T P 09/2010 - P o u žív an ie p o sy p o v ý ch m ateriálov
I.

stu p e ň intenzity kosenia - kosenie sa v ykonáva k aždoročne 5x za o b d o b ie od 15.04, do 14.10.
- term ín 1. kosby: 16.04. -2 0 .0 5 .
- term ín 2. kosby: 20.05. - 25.06.
- term ín 3. kosby: 25.06. - 30.07.
- term ín 4. kosby: 30.07. - 10.09.

- term ín 5. k o sb y . 10.09. -1 4 .1 0 .
II.

slupeň intenzity k o sen ia - kosenie sa v ykonáva k aždoročne 4 x za obdobie o d 15.04. do 14.10.

- term ín 1. kosby: 23.04. - 04.06.
- term ín 2. kosby: 04.06. - 20.07.
- term ín 3. kosby: 20.07. - 05.09.
- te n n ín 4. kosby: 05.09. - 14.10.

m . stu p eň intenzity k o sen ia - kosenie sa vykonáva každoročne 3x za obdobie od 15.04, do 14.10.
- term ín 1. kosby: 02.05. - 30.06.
- term ín 2. kosby: 30,06, - 31.08.
- term ín 3. kosby: 31,08. -1 4 .1 0 .
STN 83 7010 O šetrovanie, udržiavanie a o ch ran a strom ovej v eg etácie, typy rezov:
- zak lad ací, výchovný rez (bod. 3.2.2 n o n n y )
- u d ržiav ací rez (bod. 3.2.3 norm y)
- zd rav o tn ý rez (bod. 3.2.3.1 norm y)
- b ezp ečn o stn ý rez (bod. 3.2.3.2 norm y)
- šp eeiáln y r e z (bod. 3.2.4 norm y)
- red u k čn ý rez (bod. 3.2.4.1 norm y)
- tv aro v ací rez (bod. 3.2.5 nom iy)
P riem er k m eň a sa m eria 130 cm nad zem ou - §47 ods. 4 písm . a) zák o n a č. 543/2002 Z .z.
P riem er p ň a sa m eria n a hornej ploche p ň a, ktorou b ol vedený rez pri výrube strom u.
Z ákon č. 35 6/2007 Z .z., zákon č. 124/2006 Z.z.
Jarn é a je sen n é vylirabávanie lístia —v zm ysle ag ro tech n ick ý ch term ínov

Príloha č. 2 Dodatku č. 2 k rámcovej zm luve č. M AG TS1900069, ktorá nahrádza prílohu č. 5
rámcovej zm luvy M AG TS1900069

Zoznam subdodávateľov
1. FCC Bratislava, s.r.o.
-

obchodné meno: FCC Bratislava, s.r.o.

-

sídlo: Lam ačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava - m estská časť Karlova V es

-

1 0 0 :3 5 848 910

-

DIČ: 2020263322

-

IČ DPH: SK2020263322

-

registrácia: v obchodnom registri O kresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.:
27887/B

-

konanie prostredníctvom konateľov:
(I)

Ing. Tom áš Fajkus, adresa pobytu; M ozartova 3805/6, 796 01 Prostéjov,
Česká republika, a

(ii)

Ing. Tom áš Varga, adresa pobytu: Ulica Sándora Petôfiho 4976/54, 929 01
D unajská Streda,

2. A.I.I. Slovensko s. r. o.
-

obchodné meno: A.I.I. Slovensko s, r. o.

-

sídlo: Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava - m estská časť Petržalka

-

IČO: 46 132 422

-

DIČ: 2023345874

-

IČ DPH: SK2023345874

-

registrácia: v obchodnom registri O kresného súdu Bratislava í, oddiel: Sro, vložka č.:
72837/B

-

konanie prostredníctvom konateľa: Norbert Veselský, adresa pobytu: Lachova
1599/6, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka, dátum narodenia: 21.03.1976.

Všetci subdodávatelia majú platný zápis v zoznam e hospodárskych subjektov Úradu pre
verejné obstarávanie a tiež platný zápis v Registri partnerov verejného sektora.
V Bratislave, dňa 15.11.2019

