Časť č. 1

Rámcová dohoda č. MAGTS2000238
uzavretá podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade s platným právnym poriadkom
Slovenskej republiky (ďalej len „Rámcová dohoda “).

Zmluvné strany
1. Objednávateľ:

Názov:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený:
Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a. s.
Číslo účtu IBAN:
SK 23 7500 0000 0000 2582 7143
(ďalej len „ Objednávateľ “)
2. Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Telefón:
E-mail:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Ing. Martin Bakoš, PhD. – konateľ a generálny riaditeľ
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
vložka č: 29057/B
35860073
SK2020289953
2020289953
Tatra banka, a.s.
SK8111000000002626740907
02/59308261
info@amberg.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „Účastníci dohody“)

Preambula
Táto Rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok použitia postupu verejnej súťaže podľa § 66
zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Hlavné prehliadky, mimoriadna
prehliadka, návrh prepočtu zaťažiteľností, návrh riešení a opatrení na inžinierskych
objektoch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“, ktorá bola
zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie zn. 2020/S 119-289427 a vo Vestníku
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verejného obstarávania č. 132/2020 zo dňa 23.06.2020 pod zn. 22613-MSS, a to konkrétne
v časti zákazky č. 1.
Účastníci dohody berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Objednávateľ pred podpisom dohody overil, že Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa
podieľa na plnení predmetu Rámcovej dohody, je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
Článok 1
Predmet Rámcovej dohody
1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok Zhotoviteľa vypracovať a vykonať na svoje
náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v rozsahu a za podmienok
dojednaných v tejto Rámcovej dohode pre Objednávateľa dielo a odovzdať
Objednávateľovi dielo „Hlavné prehliadky, návrh prepočtu zaťažiteľností, návrh riešení
a opatrení na inžinierskych objektoch v správe Hlavného mesta SR Bratislavy“ bližšie
špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody Opis predmetu zákazky (ďalej len
„dielo“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo, ktorého podrobná cenová
špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 cenník prác (miesta plnenia diela, zoznam
inžinierskych objektov ), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a Zhotoviteľovi za dielo
zaplatiť dohodnutú cenu vo výške a spôsobom tak, ako určuje Rámcová dohoda.
Článok 2
Miesto, čas plnenia a ukončenie Rámcovej dohody
1. Miestom plnenia predmetu Rámcovej dohody sú inžinierske objekty (mosty, lávky,
podchody, podjazdy), ktoré sú v správe Hlavného mesta v Bratislave. Miesta plnenia sú
bližšie špecifikované v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej dohody.
2. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 237 900,00 Eur bez DPH / 285 480,00
Eur s DPH.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová dohoda zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
b) vyčerpaním finančného limitu
c) na základe písomnej dohody zmluvných strán,
d) výpoveďou účastníka dohody
e) jednostranným odstúpením v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Práce vyžadujúce obmedzenie dopravy ktoré vyplynú pri realizácii prehliadky na
inžinierskych objektoch, budú ukončené do 48 hodín po zrealizovaní opatrení na zmenu
organizácie dopravy na inžinierskych objektoch.
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5. Dielo je zrealizované riadnym vypracovaním a preukázateľným odovzdaním dokumentácie
Objednávateľovi s vyhotovením protokolu o odovzdaní a prevzatí s podpismi oprávnených
osôb oboch strán.
6. Objednávateľ a Zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od Rámcovej dohody len v prípade, ak
niektorá zo zmluvných strán poruší akékoľvek zmluvné povinnosti dohodnuté Rámcovou
dohodou a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia nastanú
dňom, keď prejav vôle jedného účastníka dohody o odstúpení bude doručený druhému
účastníkovi dohody.
Článok 3
Cena diela, platobné podmienky
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Jednotková cena jednotlivých prác v rámci realizácie diela je stanovená dohodou
účastníkov dohody v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Jednotkové ceny za vykonávanie prác v rámci plnenia diela vychádzajú
z cenovej ponuky Zhotoviteľa a zahŕňa všetky náklady a réžie Zhotoviteľa spojené so
záväzkami Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z tejto Rámcovej dohody.
Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra, vystavená Zhotoviteľom a protokol
o odovzdaní a prevzatí diela.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia do sídla Objednávateľa.
Platba za riadne a včas zhotovené dielo sa uskutoční po jeho prevzatí Objednávateľom,
formou prevodu na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Rámcovej dohody.
Bezhotovostný platobný styk sa uskutočňuje prostredníctvom finančného ústavu
Objednávateľa na základe faktúry. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania
peňažných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Rámcovej dohody.
Všetky fakturované práce a výkony musí Zhotoviteľ preukázať a dokladovať súpisom
vykonaných prác.
Faktúry musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude
obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť
a Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo
vystaviť novú. V takom prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť
prevzatím nového, upraveného daňového dokladu.
K faktúre musí Zhotoviteľ priložiť kópiu objednávky a potvrdený preberací protokol.
Článok 4
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1.

2.
3.
4.
5.

V prípade nedodania diela v zmluvne dohodnutom termíne má Objednávateľ voči
Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny
služby za každý aj začatý deň omeškania.
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ nárok na úrok z
omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v čl. 5 ods. 12 si Objednávateľ
vyhradzuje právo uložiť sankciu vo výške 5% z hodnoty čiastkovej objednávky.
O uplatnení ktorejkoľvek zo sankcií Objednávateľ bezodkladne upozorní Zhotoviteľa
a Zhotoviteľ Objednávateľa.
Týmto článkom nie sú dotknuté nároky účastníkov dohody na náhradu škody, ktorá
vznikne niektorému z účastníkov dohody porušením povinností vyplývajúcich z tejto
Rámcovej dohody druhým účastníkom dohody.
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Článok 5
Práva a povinnosti účastníkov dohody
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto výkonu hlavných prehliadok dočasným
dopravným značením.
2. Objednávateľ zabezpečí zmenu organizácie dopravy na inžinierskych objektoch
v miestach, kde sa má vykonať hlavná prehliadka a práce súvisiace s výkonom prehliadky.
3. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu vykonávania diela,
prostredníctvom poverených zamestnancov.
4. Akúkoľvek zmenu v poverených osobách si účastníci oznámia písomne.
5. Pri vypracovaní diela bude Zhotoviteľ dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä, nie však výlučne zákon č. 124/2006 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a súvisiacej Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ako aj
zákon č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,
na ochranu životného prostredia), ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, platné
legislatívne technické normy, Eurokódy (EC, STN, STN EN), platné technické predpisy
(TP) a technicko-kvalitatívne podmienky a ustanovenia. Za ich prípadné porušenie
a vzniknutú škodu zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú
mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje
dostatočnými technickými, technologickými a personálnymi kapacitami a potrebnými
odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
7. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pri plnení diela plnenia tretích osôb (subdodávateľov); za
plnenia tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá Zhotoviteľ akoby plnil sám.
8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stroje, zariadenia a materiál potrebný pre plnenie diela a
kvalifikovaný
personál
vybavený
pracovným
odevom,
ochrannými
prostriedkami, potrebnými mechanizmami a náradím a zabezpečí jeho kontrolu.
9. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola Objednávateľovi
preukázateľne spôsobená v súvislosti s vykonaním diela, ako aj náklady, ktoré
Objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe
v súvislosti s vykonaním diela.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenie alebo zničenie majetku, zranenie osôb
a usmrtenie, ku ktorému dôjde počas alebo ako následok realizácie diela v zmysle tejto
Rámcovej dohody.
11. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi na základe jeho žiadosti a v rozsahu požadovanom
Zhotoviteľom dokumentáciu z poslednej vykonanej hlavnej prehliadky inžinierskeho
objektu v rozsahu, ktorý má Objednávateľ k dispozícii. Dokumentácia hlavnej prehliadky
bude odovzdaná a prebraná preberacím protokolom potvrdeným obidvomi zmluvnými
stranami v termíne do 3 dní od jej vyžiadania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytnuté
podklady použije výhradne pre potreby obsiahnuté v tejto Rámcovej dohode a predmetnú
dokumentáciu neposkytne tretím osobám.
12. Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby sa v rámci odbornej študijnej praxe podieľal na realizácii
diela podľa čiastkovej objednávky aspoň jeden študent inžinierskeho stupňa štúdia
(prípadne absolvent) v študijnom programe, absolvent ktorého bude oprávnený na výkon
činností inžiniera pre statiku stavieb, komplexných architektonických a inžinierskych
služieb a súvisiaceho technického poradenstva a príbuzných odborov. Splnenie podmienky
Zhotoviteľ doloží písomným potvrdením príslušného ústavu, prípadne katedry vysokej
školy o vykonaní odbornej študijnej praxe s uvedením mena študenta, vrátane jeho
študijného odboru a to najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť
1.
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dodržiavanie predpisov uvedených v bode 5. tohto článku. Objednávateľ si vyhradzuje
právo kedykoľvek v priebehu plnenia realizovať kontrolu realizácie diela.
Článok 6
Záručná doba a zodpovednosť za vady
1.

2.

3.

4.
5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Rámcovej
dohody riadne a včas, počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto
Rámcovej dohode a bude vyhotovené v kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým
normám vzťahujúcim sa na vykonanie diela ako celku.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia vlastnosti
uvedené v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho
hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
Za vady, vzniknuté po jej odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením
jeho povinností.
Prípadnú reklamáciu vád plnenia tejto Rámcovej dohody je Objednávateľ povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vád počas záručnej doby, písomne u Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť Objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu
dokumentácie do 10 dní po odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije
poskytnuté podklady bez súhlasu Objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené
v Rámcovej dohode.
Článok 7
Subdodávatelia a osoby určené na plnenie Rámcovej dohody

1.

Ak Zhotoviteľ zabezpečuje dielo na základe konkrétnej objednávky prostredníctvom
subdodávateľa, zodpovedá za jeho činnosť akoby ju vykonával sám, pričom je povinný
dodržať ustanovenia tejto Rámcovej dohody. Zhotoviteľ je oprávnený poskytovať plnenie
podľa tejto Rámcovej dohody prostredníctvom subdodávateľov, ktorých uviedol v
zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Rámcovej dohody.

2.

Počas trvania Rámcovej dohody je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa
uvedeného v Prílohe č. 3 tejto Rámcovej dohody výlučne na základe dodatku k tejto
Rámcovej dohode. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov
verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora v prípade, ak mu
takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ
má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného
subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný
v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora
v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora
vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.).
Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov obsahuje aktuálne a úplné
údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v
zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych
subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do
príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „údaje“). Zmenu údajov
akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne
oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu
údajov je potrebné uzatvoriť dodatok k dohode. V prípade nesplnenia povinnosti

3.
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Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 2000,- Eur za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá
Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie dohody osobami, ktorými preukazoval splnenie
podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 4
tejto Rámcovej dohody.
Požiadavky na osoby zodpovedné za plnenie dohody sú definované v Prílohe č. 1 Opis
predmetu zákazky.
Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie Rámcovej dohody určené v jeho
ponuke bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade
je Objednávateľ oprávnený od Rámcovej dohody odstúpiť.
Zhotoviteľ musí navrhnúť nahradenie osoby zodpovednej za plnenie Rámcovej dohody
v nasledovných prípadoch:
a). v prípade úmrtia,
b). choroby alebo úrazu tejto osoby, ktoré sú prekážkou tomu, aby Zhotoviteľ
prostredníctvom tejto osoby riadne poskytoval službu,
c). ak sa náhrada tejto osoby stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré
Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).
Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie Rámcovej dohody nahradiť, nová osoba musí
spĺňať rovnaké požiadavky týkajúce sa vzdelania, kvalifikácie, skúseností a odbornej
praxe. Ak Zhotoviteľ nie je schopný zabezpečiť túto osobu s rovnakým vzdelaním,
kvalifikáciou, odbornou praxou alebo skúsenosťami, Objednávateľ je oprávnený, ak je
ohrozené riadne plnenie Rámcovej dohody, od Rámcovej dohody odstúpiť.
Náhrada osôb zodpovedných za plnenie Rámcovej dohody v súlade s bodom 7 tohto článku
sa bude uskutočňovať nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ doporučene doručí
Objednávateľovi do jeho sídla písomnú žiadosť o schválenie náhrady tejto osoby. Súčasťou
tejto žiadosti budú doklady preukazujúce príslušné vzdelanie, odbornú kvalifikáciu tejto
osoby, ktoré sa musia predložiť ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie.
Zhotoviteľ je oprávnený realizovať plnenie prostredníctvom novej osoby až odo dňa, ktorý
Objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto osoby. Ak Objednávateľ
neschváli navrhovanú zmenu osoby, oznámi písomne túto skutočnosť Zhotoviteľovi s
uvedením dôvodov. Žiadosť o schválenie nahradenia osoby zodpovednej za plnenie
dohody Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi najmenej 15 dní pred plánovaným
nástupom tejto osoby.
Článok 8
Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.

4.

Rámcovú dohodu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami v súlade s § 18
zákona o verejnom obstarávaní len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Rámcovú dohodu uzatvorili slobodne a vážne, prečítali ju,
jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpisujú.
Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto Rámcovou dohodou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Rámcová dohoda sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
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5.

6.

Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť v deň jej zverejnenia v zmysle §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka na webovom
sídle Objednávateľa.
Neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody je
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky: Hlavná prehliadka, návrh prepočtu zaťažiteľností,
návrh riešení a opatrení na inžinierskych objektoch v správe Hlavného
mesta SR Bratislavy.
Príloha č. 2 – cenník prác- miesta plnenia diela (zoznam inžinierskych objektov)
Príloha č. 3 – zoznam subdodávateľov
Príloha č. 4 – zoznam osôb určených na plnenie zmluvy
Príloha č. 5 – zoznam poverených zamestnancov Objednávateľa

V Bratislave, dňa 14.12.2020

V Bratislave, dňa 07.12.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

...................v.r...........................
Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

.......................v.r...............................
Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ
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Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky Časť č. 1. – „Hlavná prehliadka, návrh prepočtu zaťažiteľností, návrh
riešení a opatrení na inžinierskych objektoch v správe Hlavného mesta SR Bratislavy.“

Predmetom zákazky je výkon hlavných prehliadok na inžinierskych objektoch, ktoré sa
konajú periodicky každé 4 roky , návrh prepočtu zaťažiteľnosti , návrh riešení a opatrení
vyplývajúce zo zistených porúch.
Účel predmetu zákazky je:
- výkon prehliadky podľa technickej špecifikácie – vizuálna prehliadka s identifikáciou
porúch s popisom poruchy, zdokumentovanie a presné ich určenie výskytu,
vyhodnotenie kvalifikačných parametrov poruchy.
- vypracovanie správy z prehliadok v zmysle TP 060 technické podmienky –
Prehliadky, údržba a oprava cestnej komunikácií – mosty ,
- kategorizácia porúch bude evidovaná podľa TP 061 – Katalóg porúch mostných
objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., a III. triedy, kde sa
uvedú zistené poruchy s návrhom na ich odstránenie,
- podľa TP 075 – vypracovanie a aktualizácia mostných listov
- správa z hlavnej prehliadky bude obsahovať:
• identifikačné údaje mosta,
• podrobný popis objektu, pôdorys, pozdĺžny rez bez mierky,
• členenie stavebných častí podľa technickej špecifikácie,
• fotodokumentácia s popisom,
• popis a hodnotenie porúch,
• celkové hodnotenie stav.- technického stavu,
• návrh na prepočet zaťažiteľnosti,
• hodnotenie starostlivosti o most,
• posúdenie vykonaných dlhodobých sledovaní,
prílohy: náčrty a polohy šírok trhlín doložiť fotodokumentáciou
náčrty polohy a rozsahu porúch doložiť s fotodokumentáciou
•
•

•
•
•
•

zhodnotiť zaradenie poruchy s fotodokumentáciou a posúdiť návrh na
ich riešenie,
vypracovanie tabuľky pre klasifikáciu porúch v zmysle TP 061,
(účinnosť od 20.12.2019), kategorizáciu porúch podľa členenia
stavebných častí technických požiadaviek,
návrh na prepočet zaťažiteľnosti,
fotodokumentácie, návrhy opatrení s určením priority ich realizácie,
vypracovanie mostných zošitov podľa TP 075 – Evidencie mostov
a lávok,
vypracovanie návrhu opatrení a odporúčania pre údržbu objektu
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Ďalšie osobitné požiadavky:
Súčasťou predmetu zákazky je zhotovenie správy pre každý objekt, ktorý bude obsahovať
všetky náležitosti podľa platných predpisov a technických podmienok podľa členenia
stavebných častí :
• Popis stavebno-technického stavu konštrukcie:
➢ Celkové pôsobenie mosta
➢ Spodná stavba
➢ Nosná konštrukcia
➢ Ložiská, kĺby a uloženie nosnej konštrukcie
➢ Mostné závery
➢ Mostný zvršok
➢ Izolácie a odvodnenie
➢ Ostatné vybavenie mosta
➢ Cudzie zariadenia na moste
➢ Okolie mosta
•
•
•
•
•

Celkové zhrnutie
Záver z kontrolnej prehliadky
Statické posúdenie kritických bodov, podľa zisteného skutkového stavu
Odporučenia
Návrh riešení a opatrení: a) okamžité opatrenia na zlepšenie existujúceho
technického stavu
b) dlhodobé opatrenia, ktoré súvisia s prípravou účelovej
rekonštrukcie mostného objektu t.j. s plánovacím
projekčným a finančným zabezpečením opravy

Zhotoviteľ odovzdá predmet zákazky v nasledovnom počte:
a.) 4 x v tlačenej forme
b.) 1 x elektronická forma (digitálne) na USB nosiči.
Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní predmetu zákazky postupovať s vysokou
odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať platné, všeobecne záväzné právne predpisy,
príslušné platné slovenské technické normy, platné technické podmienky, technickokvalitatívne podmienky, predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a na ochranu životného prostredia.
Výkon Hlavnej prehliadky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba s dostatočnou
praxou a skúsenosťami na základe osvedčenia podľa §5 ods. 3 a ods. 4 Zákona 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
Objednávateľ poskytne dohodnutú súčinnosť pri obhliadke mostu, ako aj počas
prípadných meraní a pod.
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