RÁMCOVÁ DOHODA
O ČISTENÍ A ÚDRŽBE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
V MESTE PREŠOV
uzatvorená v zmysle § 262 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len "dohoda")

Zmluvné strany:
1.
Objednávateľ:
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN
BIC

Mesto Prešov, Hlavná 73,08001 Prešov
v zastúpení: Ing. Andrea Turčanová - primátorka mesta
00327646
2021225679
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK05 1111 0000 0066 1991 1008
UNCRSKBX

2.
Dodávateľ:
v zastúpení
IČO
DIČ
e-mail:
Bankové spojenie
!BAN
BIC

ZÁHRADA REAL, s.r.o., Bardejovská 48, 080 06 Prešov
PhDr. Jaroslav Lazorik
36494437
SK202l840139
zahradareal@zahradareal.sk
Prima banka Slovensko a.s.
SK 72 3100 0000 0043 4009 5200
LUBASKBX

Čl. 1
Predmet dohody
1.1 Predmetom tejto dohody je rámcová úprava zmluvných vzťahov, ktoré medzi zmluvnými
stranami vzniknú počas celej doby jej trvania v súvislosti s čistením a údržbou verejných
priestranstiev mesta Prešov, zimnou údržbou spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických
ciest v meste Prešova výberom odpadkových košov z verejných priestranstiev v meste Prešov
(ďalej len "verejnoprospešné služby"), a to na základe jednotlivých čiastkových zmlúv, ktoré budú
zmluvné strany priebežne počas trvania tejto rámcovej dohody uzatvárať podľa podmienok
stanovených touto dohodou.
1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe jednotlivých čiastkových zmlúv poskytovateľ vykoná
pre Objednávateľa verejnoprospešné
služby a Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi cenu za
vykonané služby podľa článku II. tejto rámcovej dohody a Špecifikácie ceny (d'alej aj ako
"cenník"), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto rámcovej dohody a to v súlade s touto rámcovou dohodou
a jednotlivými čiastkovými zmluvami.
1.3 Jednotlivou čiastkovou zmluvou sa pre účely tejto dohody rozumie jednotlivá poskytovateľom
prijatá písomná objednávka Objednávateľa (ďalej len "objednávka"). Na základe dohody
zmluvných strán sa objednávka považuje za prijatú jej písomným potvrdením Dodávateľom
najneskôr uplynutím nasledujúceho dňa po doručení objednávky Objednávateľom Dodávateľovi.
1.4 Jednotlivá čiastková objednávka musí obsahovať odvolávku na túto rámcovú dohodu,
špecifikáciu predmetu plnenia čiastkovej zmluvy, dohodnutú zmluvnú cenu, lehoty plnenia,

konkrétne platobné podmienky a ostatné ustanovenia, ktoré vyplývajú z tejto rámcovej zmluvy.
Predmetom tejto dohody je zabezpečenie verejnoprospešných služieb:

1. čistenie a údržba verejných priestranstiev v meste Prešov
2. zimná údržba spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest v meste Prešov
3. výber odpadu z odpadkových košov z verejných priestranstiev v meste Prešov
Čistenie a údržba verejných priestranstiev v meste Prešov sa bude vykonávať celoročne. Pod
celoročnou prevádzkou sa rozumie:
ručné čistenie;
strojové čistenie;
a iné činnosti
v rámci čistenia a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov, miestnych komunikácií funkčnej
triedy Al až D3 lokalít č. l - 7 v katastrálnych územiach mesta Prešov.
V zimnom období sa uskutočňuje čistenie a údržba verejných priestranstiev v meste Prešov
podľa platného Operačného plánu, ktorý tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov.
Obdobie zimnej údržby sa ráta od 15.10. kalendárneho roka do 15.04. nasledujúceho
kalendárneho roka a v tomto období sa uskutočňuje ručná zimná údržba a strojová zimná údržba
miestnych komunikácií funkčnej triedy CI až D3 lokalít Č. 1 - 7 v katastrálnych územiach mesta
Prešov.
Čistenie obslužných prístupových komunikácií (vnútroblokov) celoročne a v zimnom období
dodávateľ zabezpečí podľa zadania objednávateľom e-mailom, telefonicky, písomne, atď.
zodpovednými zamestnancami objednávateľa.
Súčasťou čistenia a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov je aj celoročný výber
odpadu z odpadkových košov z verejných priestranstiev v meste Prešov.
Predmetom zákazky je záväzok úspešného uchádzača zabezpečiť pre objednávateľa
vykonávanie služieb zimnej údržby aj v obdobiach predbiehajúcich alebo presahujúcich kalendárnu
zimu a v období kalendárnej zimy zjazdnosť a schodnosť verejných priestranstiev, miestnych
komunikácií a k nim priľahlých chodníkov.
Základným dokumentom pre poskytovanie zimnej údržby spevnených plôch, námestí,
chodníkov a cyklistických ciest v meste Prešov je platný "Operačný plán zimnej údržby miestnych
komunikácií a spevnených plôch mesta Prešov", ktorý tvorí Prílohu Č. 3 k týmto súťažným
podkladom a Prílohu k Zmluve.
Špecifikácie miestnych komunikácií funkčnej triedy A až D, kategórie l - IV a ich súčasti sú
definované v zmysle Zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a Vyhlášky 35/1984 Zb.
Zákazka zahŕňa časovo definovanú a predpokladanú starostlivosť o miestne komunikácie funkčnej
triedy:
- cesty, pešie zóny a obytné ulice funkčnej triedy AI až DI,
- cyklistické komunikácie funkčnej triedy D2,
- obslužné prístupové komunikácie (vnútrobloky) funkčnej triedy C2 až C3,
- komunikácie pre chodcov funkčnej triedy D3.
Na účely tejto zákazky sa pod verejným priestranstvom rozumejú všetky miesta, ktoré slúžia na
verejné účely, sú verejnosti prístupné a možno ich obvyklým spôsobom užívať, napr. ulice, cesty,
chodníky, zastávky mestskej hromadnej dopravy (ďalej len "MHD"), schody, lávky apod., pokiaľ
nie sú vo vlastníctve a v správe iných právnických a fyzických osôb ako vo vlastníctve mesta.

1.

Čistenie a údržba verejných

Čistenie a údržba verejných
1.1

priestranstiev v meste Prešov

priestranstiev v meste Prešov pozostáva z nasledovných

činností:

Ručné čistenie

1.1.1 Ručné čistenie chodníkov, schodov, plôch zastávok mestskej hromadnej dopravy (d'alej
len "MHD"), priechodov pre chodcov, podchodov, rámp, lávok, mostov, cyklistických
ciest vykonávané zametaním s naložením odpadu pochádzajúceho z čistenia na vozidlo s
následným odvozom na prekládkovú stanicu CEMJATA.
1.1.2 Ručné alebo strojové čistenie pešej zóny v centre mesta okrem chodníkov
priliehajúcich k prevádzkam (ďalej len "pešia zóna"), schodov, plôch zastávok MHD,
priechodov pre chodcov, podchodov, rámp, lávok vykonávané zametaním s naložením
odpadu pochádzajúceho z čistenia na vozidlo s následným odvozom na prekládkovú stanicu
CEMJATA,
1.1.3 Ručné čistenie plôch od lístia, plodov a prísuškov vykonávané zametaním s naložením
odpadu pochádzajúceho z čistenia na vozidlo s následným odvozom na prekládkovú stanicu
CEMJATA,
1.1.3.1Výkony všetkých ručných čistení zabezpečiť a realizovať podľa Harmonogramu čistenia
a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov a priloženého mapového podkladu, ktorý
tvorí prílohu č. 2 tejto rámcovej dohody.
V prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody sú uvedené prioritné ulice na "Čistenie a údržbu
verejných priestranstiev v meste Prešov" a jej súčasťou je mapový podklad s rovnakým
názvom.
1.2

Strojové čistenie

1.2.1 Strojové čistenie chodníkov, priechodov pre chodcov, podchodov, mostov,
cyklistických ciest vykonávané malým samozberovým zariadením čistiacim mokrým
procesom pojazdným strojom s použitím agresívnej kefy, tlakovej trysky a prídavného
odsávacieho zariadenia určeným na prevádzku po chodníkoch vybaveným GPS
monitorovaním, s on-line výstupom u Objednávateľa s následným odvozom na prekládkovú
stanicu CEMJATA. Položky zahŕňa aj strojové čistenie obslužných prístupových
komunikácií (vnútroblokov),
1.2.2 Strojové čistenie pešej zóny vykonávané malým samozberovým zariadením čistiacim
mokrým procesom pojazdným strojom s použitím agresívnej kefy, tlakovej trysky
a prídavného odsávacieho zariadenia určeným na prevádzku po chodníkoch vybaveným
GPS monitorovaním, s on-line výstupom u Objednávateľa s následným odvozom na
prekládkovú stanicu CEMJATA,
1.2.3 Strojové čistenie ciest a ich krajníc vykonávané veľkým samozberovým zariadením
čistiacim mokrým procesom pojazdným strojom s použitím agresívnej kefy, tlakovej trysky
a prídavného odsávacieho zariadenia určeným na prevádzku po miestnych komunikáciách
vybaveným GPS monitorovaním, s on-line výstupom u Objednávateľa s následným
odvozom na prekládkovú stanicu CEMJATA. Súčasťou tejto položky je aj strojové čistenie

po ručnom čistení plôch od lístia, plodov, prísuškov a po hrubom zbere zimného posypu
správcom komunikácií,
l.2.3.1 Výkony všetkých strojových čistení zabezpečiť a realizovať podľa Harmonogramu čistenia
a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto rámcovej
dohody.
V prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody sú uvedené prioritné ulice na "Čistenie a údržbu
verejných priestranstiev v meste Prešov, Strojové čistenie ciest a ich krajníc" a jej súčasťou
je mapový podklad s rovnakým názvom.

1.3

Iné činnosti v rámci činností čistenie verejných priestranstiev v meste Prešov
- všetky iné činnosti budú zabezpečené a realizované podľa Harmonogramu čistenia
a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto rámcovej
dohody, a taktiež na základe vyzvania Objednávateľom e-mailom, telefonicky, písomne,
atď. zodpovednými zamestnancami Objednávateľa,

1.3.1 Zber nahromadeného materiálu (kôpok) vlastnou činnosťou a činnosťou pracovníkov
v rámci projektu Menších obecných služieb resp. iných zamestnancov a organizácií mesta
z čistenia verejných priestranstiev s naložením na veľké vozidlo s Iožnou plochou do 5 t
vybaveným GPS monitorovaním s následným odvozom na prekládkovú stanicu CEMJATA,
1.3.2 Polievanie ciest a zvlhčovanie vzduchu vrátane zabezpečenia vody a prejazdov
Polievanie ciest a zvlhčovanie vzduchu sa budú uskutočňovať na základe požiadaviek
Objednávateľa, vykonávané veľkým kropiacim a polievacím vozidlom s cisternou min. 7 nr'
a valcovou kefou určeným prevádzku po miestnych komunikáciách vybaveným GPS
monitorovaním, s on-line výstupom u Objednávateľa, na miestach určených
Objednávateľom e- mailom, telefonicky, písomne, atď. zodpovednými zamestnancami
Objednávateľa,
V prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody sú uvedené prioritné ulice na "Čistenie a údržbu
verejných priestranstiev v meste Prešov, Kropenie a zvlhčovanie ciest" a jej súčasťou je
mapový podklad s rovnakým názvom.
1.3.3 Činnosti čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií po havarijných
stavoch a poškodeniach "vyššou mocou", pôsobením prírodných síl, vykonávané
na základe vyzvania Objednávateľom e-mailom, telefonicky, písomne, atď. zodpovednými
zamestnancami Objednávateľa, na základe výzvy krízového štábu mesta
- záplavy,
- dopravné nehody,
- výbuch zariadení,
- zosuvy pôdy, resp. bahna,
- veterná smršť, prudký dážď a vietor.
1.3.4 Presuny zariadení mestského mobiliáru
Presuny odpadkových košov na miesta určené Objednávateľom e-mailom, telefonicky,
písomne, atď. zodpovednými zamestnancami Objednávateľa, presuny iných zariadení
mestského mobiliáru napr. tvoriace prekážku pri čistení, atď. vykonávané vozidlom
(mechanizmom) na nakladanie a presun mestského mobiliáru.

1.3.5 Odstránenie burín z chodníkov, obrubníkov, spevnených plôch a cyklistických ciest
mechanicky,
horúcovodným
vysokotlakovým
čistením
ekologickou
cestou
bez použitia chemických prostriedkov, vykonávané vozidlom vybaveným horúcovodným
vysokotlakovým čističom
2.

Zimná údržba spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest v meste
Prešov
Vykonávanie a špecifikácie zimnej údržby sú definované v "Operačnom pláne zimnej
údržby spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest v meste Prešov"
na určené obdobie v roku, ktorý tvorí prílohu platnej dohody.
V prílohe č. 3 tejto rámcovej dohody sú uvedené prioritné ulice na "Čistenie a údržbu
verejných priestranstiev v meste Prešov, Kropenie a zvlhčovanie ciest" a jej súčasťou je
mapový podklad s rovnakým názvom. Úplný zoznam lokalít - ulíc na zimnú údržbu je
definovaný v "Operačnom pláne zimnej údržby spevnených plôch, námestí, chodníkov
a cyklistických ciest v meste Prešov".
Zimná údržba spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest v meste
Prešov pozostáva z nasledovných činností:
Vykonávanie a špecifikácia zimnej údržby je definovaná v "Operačnom pláne zimnej
údržby spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest v meste Prešov" na
určené obdobie v roku, ktorý tvorí prílohu platnej zmluvy.
Pri tejto činnosti je nástup na základe dispečerskej služby pre zimnú údržbu mesta Prešov,
ktorú zabezpečuje pre dodávateľa spoločnost' SaZÚPC, spol. s.r.o., Pionierska 24, 080 05
Prešov, a takisto podľa" Operačného plánu zimnej údržby spevnených plôch, námestí,
chodníkov a cyklistických ciest v meste Prešov", či vyzvania objednávateľom e-mailom,
telefonicky, písomne, atď. zodpovednými zamestnancami mestského úradu,

2.1

Ručná zimná údržba

2.1.1 Ručný odstránenie snehu a l'adu zo zastávok MHD až do dÍžky dvoch autobusov (cca
40m), schodov, podchodov, rámp, vstupov z chodníkov na prechody pre chodcov,
mostov, lávok a nedostupných miest. Položka zahŕňa zmes ekologického posypového
materiálu (chlorid horečnatý MgCL2) a kamennej drte frakcie 2-4 mm, zeolitu frakcie 2-4
mm),
Ručný posyp zastávok MHD zmesou ekologického posypového materiálu (chlorid
horečnatý MgCL2) a kamennej drte frakcie 2-4 mm, zeolitu frakcie 2-4 mm
- v katastrálnom území mesta sa nachádza 324 MHD zastávok,
2.1.2 Ručné odstránenie snehu a l'adu z chodníkov, cyklistických ciest a nedostupných miest.
Položka zahŕňa materiál (kamenná drť frakcie 2-4 mm), dopravu,
Ručný posyp inertným materiálom z vozidla, z nádob na zimný posyp umiestnených
na verejných priestranstvách. Položka zahŕňa materiál (kamenná drť frakcie 2-4 mm)
a dopravu,
Miesta na umiestnenia nádob na zimný posyp sú určené v "Operačnom pláne zimnej údržby
spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest v meste Prešov",

2.1.3 Ručné alebo strojové odstránenie snehu a l'adu Centrálnej mestskej zóne (pešej zóny),
schodov, prechodov pre chodcov, podchodov, rámp, lávok. Položka zahŕňa materiál
(zeolit frakcie 2-4 mm), ručnú prácu a dopravu,

Ručný posyp inertným materiálom z vozidla, z nádob na zimný posyp v Centrálnej
mestskej zóne (pešej zóne) schody, rampy, podchody, lávky, atď. Položka zahŕňa materiál
(zeolit frakcie 2-4 mm), ručnú prácu a dopravu,

2.2.

Strojová zimná údržba
Pluhovanie s posypom inertným materiálom

(chodníkov, lávok, mostov) vozidlom
vhodným na premávku po chodníkoch vybaveným GPS monitorovaním s on-line výstupom
u Objednávateľa. Položka zahŕňa aj materiál(kamenná drť frakcie 2 - 4 mm), dopravu,

2.2.1 Pluhovanie s posypom, alebo bez posypu inertným materiálom v Centrálnej mestskej
zóne (pešej zóne) vozidlom vhodným na premávku po chodníkoch vybaveným GPS
monitorovaním s on-line výstupom u Objednávateľa. Položka zahŕňa aj materiál (zeolit
frakcie 2-4 mm) a dopravu. Akým spôsobom bude realizovať pluhovanie (či s posypom, bez
posypu) určí Objednávateľ na základe objednávky ana základe vlastného monitoringu,

2.3

Príprava nádob na zimný posyp 110 l na verejných priestranstvách s potrebnou zásobou
inertného materiálu položka zahŕňa nádoby, materiál (zeolit frakcie 2-4 mm), dopravu,
doplňanie inertného materiálu do nádob
- prvý rok sú zvýšené náklady z dôvodu, že dodávateľ je povinný zabezpečiť nádoby na
zimný posyp 110 l, v ďalších rokoch sú náklady na zeolit fi:akcie 2-4 mm a dopravu na
doplňanie nádob,
- nádoby na zimný posyp s objemom 110 l, ktoré sú určené k uskladneniu posypového
materiálu (zeolit frakcie 2-4 mm). Nádoby sú vyrobené z odolného materiálu odolávajúceho
poveternostným vplyvom. Čo sa týka zabezpečenia predmetných nádob verejný obstarávateľ
požaduje, aby tieto nádoby v zmysle špecifikácie zabezpečil dodávateľ na vlastné náklady,
Verejný obstarávateľ požaduje predmetné nádoby v počte 22 kusov,

2.4

Očistenie plôch a peších komunikácií po zimnej údržbe (zber posypového materiálu)
s následným odvozom na prekládkovú stanicu CEMJATA.

2.5

Očistenie (chodníkov, ciest, cyklistických ciest, podchodov, lávok, mostov) po zimnej
údržbe vozidlom vybaveným GPS monitorovaním s on-line výstupom u objednávateľa,

2.6

Nakladanie snehu vozidlom (multifunkčný nakladač) vybaveným
s on-line výstupom u Objednávateľa
- v centrálnej pešej zóne použiť malý multifunkčný
nepoškodenia porfýrovej dlažby,

Odvoz

snehu

vozidlom

nakladač

2.7

vybaveným
GPS monitorovaním,
u Objednávateľa, na miesto určené Objednávateľom,

2.8

Čistenie verejných priestranstiev po kalamite

GPS monitorovaním
napr. UNC s cieľom

s

on-line

výstupom

- položka zahŕňa ručné a strojové čistenie po kalamite.

3.

Výber odpadu z odpadkových košov z verejných priestranstiev v meste Prešov

03.1

Výber odpadu z odpadkových

košov z verejných priestranstiev

zahŕňa presun, dopravu k miestu výberu, výber odpadu z nádoby (košovej vložky), výber
odpadu zo samotného koša 2x ročne (pod košovou vložkou) spojený s dezinfekciou
vysokotlakovým horúcovodným spôsobom, vyzbieranie odpadkov z okolia nádoby
v okruhu do vzdialenosti 1 m, naloženia odpadu na vozidlo, s následným odvozom na
prekládkovú stanicu CEMJATA,
- podľa zadania Objednávateľom e-mailom, telefonicky, písomne, atď. zodpovednými
zamestnancami Objednávateľa,
3.1.1 Realizácia výberu odpadu z odpadkových košov podľa Harmonogramu čistenia a údržby
verejných priestranstiev v meste Prešov a mapového podkladu výberu odpadu
z odpadkových košov, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto rámcovej dohody,
3.1.2 Počet rozmiestnených odpadových nádob, ktoré budú predmetom určenia jednotkovej ceny
zákazky je do 1555 ks (stav k začiatku verejného obstarávania 2018, pričom v nasledujúcich
4 rokoch je predpoklad doplnenia ďalších košov investičnou výstavbou mesta
na predpokladaný počet do 1630 ks). Presný počet košov na výber odpadu bude uvedený
v mesačnom zadávacom protokole a v mesačnej objednávke,
3.1.3 Vyhotovenie nádob na odpad rozmiestnených na verejných priestranstvách je nasledovné:
1. vymyvané kamienkové 50 l (209 ks), koše v DC Centrum 50 l (12 ks) spolu 221 ks
2. kovové v označniku MHD spolu 320 ks
3. kameninové (betónové), nízke hranaté, vysoké "zmrzlinové" a iné, kovové na stlpiku,
kovové pevné pri chodníku (všetky 25 l) spolu 1014 ks,
3.1.4 V prípade kultúrnych, športových a spoločenských akcií výber odpadu z odpadkových košov
aj mimoriadne počas trvania akcie podľa zadania Objednávateľom.
3.1.5 Súčasťou výberu odpadu z odpadkových košov je doplňanie košových vložiek do
odpadkových košov. Túto výmenu zabezpečí mesto Prešov, nakoľko odpadkové koše sú vo
vlastníctve mesta Prešov. Výmena košových vložiek do odpadkových košov zo strany mesta
sa bude vykonávať na základe upozornenia Dodávateľa. V prípade, ak sa zistí, že košové
vložky boli preukázateľne poškodené zo strany Dodávateľa nevhodným narábaním, je
povinný zabezpečiť výmenu odpadkových vložiek Dodávateľ na vlastné náklady.

Čl. II.
Cena za služby
2.1.

Cena za verejnoprospešné služby je stanovená ako jednotková cena za jednotlivé činnosti,
ktoré sú uvedené v cenníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto rámcovej dohody (Príloha č.l
Špecifikácia ceny), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

2.2.

Cenník je platný a účinný po dobu platnosti a účinnosti tejto dohody a je pre obe zmluvné
strany po túto dobu záväzný. Jednotkové ceny uvedené v cenníku sú cenami pevnými
a navyšujú sa o medziročný koeficient miery inflácie zverejnený štatistickým úradom SR.

2.3.

Cena za služby bude fakturovaná v mesačných intervaloch, pričom nárok na fakturovanie
jednotlivých čiastok ceny za služby vzniká Dodávateľovi až po vykonaní služieb a ich
riadneho prevzatia podpísaním protokolu o zadaní, odovzdaní a prevzatí zo strany
Objednávateľa, ktorý bude Objednávateľovi zaslaný spolu s faktúrou za služby vykonané
v príslušnom kalendárnom mesiaci.

2.4.

Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za vykonané služby v kalendárnom mesiaci, a to
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis
vykonaných prác s podrobnou špecifikáciou na konkrétnych komunikáciách, podľa výmerov
plôch, kilometrov, objemov, hmotnosti, materiálu, atď. a doklady preukazujúce uloženie
odpadov na prekládkovej stanici resp. skládke odpadov (vážne lístky) podpísané zástupcami
Dodávateľa a Objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť fakturovanú cenu za služby,
ak boli riadne vykonané a prevzaté, v lehote splatnosti do 30 dní od doručenia faktúry
Objednávateľovi. Dodávateľ bude pri fakturácii účtovať DPH v zmysle právnych predpisov
platných v čase realizácie služieb.

2.5.

Úhrady platieb za služby poskytované Dodávatel'om v zmysle článku II. bodu 2.4. tejto
dohody sú podmienené predchádzajúcim schválením týchto služieb Objednávateľom,
po posúdení, či služby boli vykonané presne v súlade s podmienkami tejto dohody. V

prípade, že služby neboli vykonané v súlade s podmienkami tejto dohody, je Objednávateľ
oprávnený pozastaviť úhradu platieb až kým Dodávateľ neodstráni svoje zanedbanie, a to
opätovným uskutočnením týchto služieb na vlastné náklady. Uvedené skutočnosti sa vždy
písomne zdokumentujú a zaznamenajú v protokoloch o zadaní, odovzdaní a prevzatí služieb.

2.6.

Cena za predmet rámcovej dohody je:
Cena bez DPH: 3481 976,- €
DPH (20%):
696395,20 €
Cena celkom: 4 178371,20 €

Čl. III.
Doba trvania dohody
3,1,

Táto dohoda sa uzatvára na dobu od 08.07.2019 do 07.07, 2023.

3.2.

Dohoda môže zaniknúť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomným odstúpením od dohody zo strany Objednávateľa v prípade, ak Dodávateľ
hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody (v zmysle článku VII., bodu 7.2
tejto dohody) a k náprave nedošlo ani v Objednávateľom stanovenej dodatočnej lehote.
Odstúpením dohoda zaniká s účinkami od momentu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej
strane.

3.3.

V prípade ukončenia tohto zmluvného vzťahu niektorým z vyššie uvedených spôsobov si
zmluvné strany vzájomne vysporiadajú finančné nároky vyplývajúce z plnenia tejto dohody
ku dňu skončenia zmluvného vzťahu. Tým nie sú dotknuté nároky zmluvných strán
v zmysle článkov V., VI. a VII. tejto dohody.

Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1.

Dodávateľ je povinný vykonať služby riadne a včas a v rozsahu vymedzenom touto
rámcovou dohodou, objednávateľom na základe harmonogramu, operačného plánu a po

vystavení mesačných objednávok, protokolu o zadaní, odovzdaní a prevzatí služieb.
4.2.

Služby skutočne vykonané Dodávateľom podľa tejto dohody je Dodávateľ povinný vykázať
v protokole o zadaní, odovzdaní a prevzatí služieb, ktorý po ich vykonaní predkladá
Objednávateľovi na schválenie. Podpísaním protokolu o zadaní, odovzdaní a prevzatí
služieb zo strany Objednávateľa a po vykonaní služieb sa služby považujú Objednávateľom
za riadne prevzaté.

4.3.

Prevzatie riadne vykonaných služieb a podpísaním protokolu o zadaní, odovzdaní a prevzatí
služieb je Objednávateľ povinný vykonať bez zbytočných prieťahov. Týmto prevzatím
Dodávateľovi vzniká nárok na fakturáciu ceny za služby a Objednávateľ je povinný uhradiť
fakturovanú cenu za služby v lehote podľa článku II., bodu 2.4. tejto dohody.

4.4.

Protokol o zadaní, odovzdaní a prevzatí služieb predkladá Dodávateľ Objednávateľovi spolu
s faktúrou za vykonané služby v lehote uvedenej v článku II., bodu 2.4. tejto dohody.

4.5.

Služby, ktoré nie sú predmetom tejto dohody alebo Dodávateľ ich uskutočnil bez zadania
Objednávateľa, nie je Objednávateľ povinný prevziať a zaplatiť za nich cenu.

4.6.

Dodávateľ je oprávnený vykonať aj služby, ktorých konkrétna špecifikácia nie je predmetom
tejto dohody, za predpokladu, že vyvstane potreba ich realizovať a úzko súvisia
s predmetom tejto dohody, na to však potrebuje predchádzajúci súhlas Objednávateľa
s vykonaním a cenou takejto služby. Za takýto súhlas možno považovať objednávku
Objednávateľa na výkon takýchto služieb potom, čo ho o potrebe ich vykonania informoval
Dodávateľ a to aj v elektronickej podobe zaslanej Dodávateľovi.

4.7.

Dodávateľ je povinný vykonávať predmet tejto dohody s náležitou odbornou
starostlivosťou, rešpektovať pokyny Objednávateľa a pri realizácii predmetu dohody,
dodržiavať všetky platné právne predpisy, dbať na ochranu životného prostredia
a nepoškodzovať plochy verejnej zelene mechanizmami pri výkone činnosti.

4.8.

Dodávateľ uvedie Objednávateľovi kontaktnú osobu a telefónne číslo, na ktorom je možné
skontaktovať sa s Dodávateľom v prípade potreby a určí zodpovedného zamestnanca na
zadávanie, kontrolu a preberanie služieb a oboznámi s ním Objednávateľa.

4.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie služieb podľa článku L tejto dohody, bude
Dodávateľ preukazovať zápismi v dennom zázname poskytovaných služieb po ich
poskytnutí. Dodávateľ poskytne tieto denné záznamy v týždenných intervaloch
Objednávateľovi e-mailorn zodpovedným zamestnancom mestského úradu a výpisom
z elektronickej knihy jázd GPS monitorovacieho systému vozidla. Dodávateľ poskytne
Objednávateľovi on-line prístup k GPS monitorovaniu vozidiel, ktorými v danom čase
zabezpečuje služby čistenia a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov.

4.10. Dodávateľ súhlasí s tým, že ak sa v prípade riešení naliehavých úloh vyplývajúcich z tejto
dohody nebude možné zo strany Objednávateľa skontaktovať sa s Dodávateľom vyššie
uvedeným spôsobom (do 1 hodiny), môže Objednávateľ tejto služby objednať riešenie
naliehavých úloh u iného Dodávateľa.
4.11. Dodávateľ je povinný zúčastňovať sa na vyzvanie Objednávateľa pravidelných dispečingov,
na ktorých sa dojednáva koordinácia vykonávania služieb na príslušné obdobie.
4.12. Objednávateľ je oprávnený dávať Dodávateľovi pokyny súvisiace s plnením predmetu tejto

dohody, vrátane pokynov ohľadom časového rozmedzia, v ktorom má byť realizácia služieb
vykonávaná a času ukončenia služieb v pracovnom čase minimálne deň vopred.
4.13.

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať služby aj v štádiu ich vykonávania
Dodávateľa o odstránenie chýb a o riadne vykonávanie služieb.

a žiadať

4.14.

Objednávateľ podpisom tejto dohody súhlasí s tým, že Dodávateľ môže vykonať predmet
tejto dohody aj v subdodávke prostredníctvom tretej osoby.

4.15.

Objednávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť vykonanie časti služieb v rozsahu max. 10%
tvoriacich predmet tejto dohody vo vlastnej réžii prostredníctvom vlastných pracovníkov
a pracovníkov menších obecných služieb, s čim Dodávateľ súhlasí.

4.16.

Dodávateľ súhlasí s podmienkou, že poskytovanie služieb v zmysle tejto rámcovej dohody
je podmienené ich krytím rozpočtom mesta Prešov. V prípade neschválenia finančných
prostriedkov Mestským zastupiteľstvom v Prešove na plnenie podľa tejto rámcovej dohody
v požadovanej výške, si Objednávateľ vyhradzuje právo vymedziť - zúžiť rozsah predmetu
plnenia podľa tejto dohody s čím Dodávateľ v celom rozsahu súhlasí a nebude si nárokovať
vykonanie prác v rozsahu ceny stanovenej v článku II., bode 2.6. tejto dohody.

4.17.

Zmluvné strany sa dohodli na reakčnom čase do 45 minút od výzvy zodpovedného
zamestnanca mesta Prešov, krízového štábu mesta, dispečingu zimnej údržby. Reakčný čas
sa bude týkať len v prípade kalamity.

4.18

V prípade kalamity je potrebný nástup dodávateľa do 60 minút na základe vyzvania
zodpovedného zamestnanca Objednávateľa, člena krízového štábu mesta. Objednávateľ si
vyhradzuje právo osloviť aj iné subjekty na výpomoc pri odstraňovaní kalamity.

4.19.

že je podľa zákona Č. 315/2016 Z. z o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riadne zaregistrovaný v registri
partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. Register
je sprístupnený na webovom sídle ministerstva. Register je súčasťou Centrálneho
informačného systému súdnictva. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť registrovaným partnerom
verejného sektora v zmysle platnej legislatívy, počas platnosti a účinnosti tejto dohody. Pre
prípad, že zhotoviteľ prestane byť počas platnosti a účinnosti registrovaným partnerom
verejného sektora, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi všetku škodu ktorá mu týmto
vznikne.
Dodávateľ čestne prehlasuje,

Čl. v.
Sankcie
3.1.

Ak Dodávateľ napriek písomnej výzve Objednávateľa neposkytne riadne vykonávanie
služieb podľa článku I. tejto dohody, podľa podmienok, harmonogramu, operačného plánu,
zadávacieho protokolu o zadaní, odovzdaní a prevzatí a v termínoch dojednaných medzi
Objednávateľom a Dodávateľom. Dodávateľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške zodpovedajúcej hodnote riadne nevykonanej služby.

3.2.

Ak Dodávateľ nevystaví faktúru za vykonané služby podľa článku II. tejto dohody podľa
podmienok objednávky, harmonogramu, operačného plánu, zadávacieho protokolu o zadaní,
odovzdaní a prevzatí a v termínoch dojednaných v tejto dohody, je povinný zaplatiť

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 € za každý deň omeškania.
3.3.

Ak Dodávateľ napriek písomnej výzve Objednávateľa neodstráni vady v termínoch podľa
článku l. tejto dohody, Dodávateľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške zodpovedajúcej hodnote služby podľa článku III.

3.4.

Podmienka doručenia písomnej výzvy sa považuje za splnenú jej odoslaním písomne,
elektronicky na emailovú adresu uvedenú Dodávateľovi.

3.5.

Zmluvné pokuty, ktoré sú príjmom Objednávateľa sú platné najneskôr 5. Pracovný deň odo
doručenia sankčnej faktúry Dodávateľovi.

3.6.

Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa aj náhradu škody spôsobenú
porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške
presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. Dodávateľ je povinný plniť povinnosť, ktorej
splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty
Objednávateľovi.

3.7.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úroky z omeškania za oneskorenú úhradu riadne
vystavenej a doručenej faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň
omeškania.

Čl. VI.
Zodpovednost'za nedostatky poskytovaných služieb
6.1.

Dodávateľ zodpovedá za nedostatky poskytovaných služieb podľa tejto dohody,
Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.

6.2.

Ak pri preberaní služieb Objednávateľ zistí, že služby majú nedostatky, vyhradzuje si právo
protokol o zadaní, odovzdaní a prevzatí nepodpísať a služby neprevziať. Objednávateľ
v takom prípade písomne určí primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, prípadne aj
spôsob ich odstránenia. Ak Dodávateľ nedostatky v lehote neodstráni, nemá nárok na úhradu
ceny za služby s nedostatkami.

6.3.

Ak Objednávateľ zisti nedostatky služieb pri prevzatí podpísaním protokolu o zadaní,
odovzdaní a prevzatí, je povinný o tom bezodkladne upovedomiť Dodávateľa (reklamácia)
a určiť mu primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, prípadne aj spôsob ich odstránenia.
Ak Dodávateľ nedostatky v lehote neodstráni, nemá nárok na úhradu ceny za služby
s nedostatkami.

Čl. VII.
Zodpovednost' za škodu
7.1.

Dodávateľ je povinný uzavrieť poistnú dohodu zo zodpovednosti za škodu spôsobenú
výkonom jeho činnosti, resp. poistnú dohodu na krytie rizík z činnosti pri realizácii zákazky,
vo výške min. 100 000,- €.

7.2.

Dodávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené pri realizácii predmetu tejto dohody,
neplnením záväzkov podľa dohody, vlastným zavinením, ako aj zavinením osôb, ktoré
použil na splnenie svojich záväzkov Objednávateľovi, vrátane škôd spôsobených tretím

osobám.
7.3.

Dodávateľ preberá na seba objektívnu zodpovednosť za škody podľa § 9a zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v zmysle neskorších právnych predpisov,
príčinou ktorých sú nedostatky v schodnosti chodníkov, priechodov pre chodcov, schodoch
a zastávkach MHD, ktoré vznikli znečistením, pol'adovicou alebo snehom. Tento bod sa
nevzťahuje na zlý technický stav chodníkov v meste Prešov.

Čl. VIII.
Zmluvná pokuta
8.1.

Dodávateľ je povinný v prípade hrubého porušenia zmluvných povinnosti zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000 €. Zmluvná pokuta je splatná v lehote
troch dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Dodávateľovi.

8.2.

Za hrubé porušenie povinnosti Dodávateľa sa považuje: opakované nedodržanie
Objednávateľom určených termínov plnenia predmetu dohody, opakované nekvalitné
vykonanie služby alebo neodstránenie chýb v lehote určenej Objednávateľom, vznik škody
na majetku a zdraví užívateľov verejného priestranstva v príčinnej súvislosti s ne splnením si
povinnosti Dodávateľa podľa tejto dohody.

Čl. IX.
Doručovanie
9.1

Všetky písomnosti podľa tejto dohody a súvisiace s touto rámcovou dohodou (ďalej len
písomnosti) sa považujú za doručené aj ich bezdôvodným neprevzatím Dodávateľom ku dňu
ich riadneho doručenia do sídla Dodávateľa uvedeného v záhlaví tejto dohody. Písomnosti
je možno doručovať Dodávateľovi aj elektronickými prostriedkami na adresu na zasielanie
písomností elektronickými prostriedkami uvedenú v tejto dohode. Písomnosť sa považuje za
doručenú tretí deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal v zmysle § 105 zákona
16012015 Z. z. (Civilný sporový poriadok).

ČI.X.
Údaje o subdodávatel'och
10.1.

známych
subdodávateľoch,
údaje o osobe oprávnenej
konať
Údaje o všetkých
v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú
za subdodávateľa
uvedené v prílohe č. 4 Údaje o subdodávateľoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
rámcovej dohody.

10.2.

Subdodávateľom na účely tejto dohody je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel
so zhotoviteľom písomnú odplatnú dohodu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym
subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh
dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

10.3.

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov
o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa
vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov

uvedených v prílohe Údaje o subdodávatel'och.
Subdodávateľ

10.4.

Pravidlo pre zmenu subdodávatel'ov počas plnenia dohody je nasledovné.
musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami.

10.5.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri
partnerov verejného sektora (ďalej len "RPVS") ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v
RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody,
pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s ne splnením tejto povinnosti.

Čl. Xl.
Záverečné ustanovenia
11.1. Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy obdrží každá
zo zmluvných strán.
11.2.

Dohodu je možné meniť a doplňať iba písomnými, číselne označenými dodatkami,
podpísanými oboma zmluvnými stranami.

11.3.

Otázky touto dohodou výslovne neupravené sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.

11.4.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
J-5-:-5:Zf)-Ht; ~
IJ~. IJ'}.1.tJ N

11.5.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha Č. 1 - Špecifikácia ceny.

11.6.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha
verejných priestranstiev v meste Prešov.

1l.7.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha Č. 3 - Operačný plán zimnej údržby
spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest v meste Prešov.

11.8.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha Č. 4 - Údaje o subdodávateľoch.

1l.7.

Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak toho, že ju uzatvárajú
slobodne, vážne a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ju zástupcovia
oboch zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.

Č.

2 -

Harmonogram čistenia a údržby

Prílohy:
1. Špecifikácia ceny
2. Harmonogram čistenia a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov
3. Operačný plán zimnej údržby spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest
v meste Prešov
4. Údaje o subdodávateľoch
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Príloha

Špecifikácia cien - Tabuľka nacenenie

opis

typ činosti

Merná
jednotka

Jednotková
cena v EUR
bez DPH

Priemerná
jednotková
cena v EUR
bez DPH

Č.

1

Predpokladaná
Predpokladaný počet
cena v
merných jednoťek v
kaledárnom roku
kalendárnom roku
v EUR bez DPH

Predpoklada ná
cena v
kaledárnom roku
v EUR
s
DPH

1. Čistenie a údržba verejných priestranstiev v meste Prešov
Ručné čistenie chodníkov, schodov,
plôch zastávok mestskej hromadnej

1.1.1

1.1.2

dopravy (dalej len "MHD"),
prechodov pre chodcov, podchodov,
rámp, lávok, mostov, cyklistických
ciest vykonávané zametaním s
naložením odpadu pochádzajúceho z
čistenia na vozidlo s následným
odvozom na prekládkovú stanicu
Cemjata.

Ručné čistenie

Ručné alebo strojové čistenie pešej
zóny v centre mesta okrem
chodníkov priliehajúcich k
prevádzkam (dalej len "pešia zóna"),
schodov, plôch zastávok MHD,
Ručné čistenie,
prechodov pre chodcov, podchodov, alebo strojové
rámp, lávok vykonávané zametaním s
čistenie
naložením odpadu pochádzajúceho z
čistenia na vozidlo s následným
odvozom na prekládkovú stanicu
Cemjata.

m2

0,04

0,04

3 SOO 000

140000

168000

m2

0,04

0,04

3000000

120000

144000

1.1.3

Ručné čistenie plôch od lístia, plodov
a prísuškov vykonávané zametaním s
naložením odpadu pochádzajúceho z
čistenia na vozidlo s následným
odvozom na prekládkovú stanicu

Ručné čistenie

m2

0,04

0,04

200000

8000

9600

strojové
čistenie

km

37

37

1900

70300

84360

km

37

37

100

3700

4440

Cemjata.

Strojové čistenie chodníkov,
prechodov pre chodcov, podchodov,
mostov, cyklistických ciest
vykonávané malým samozberovým

1.2.1

zariadením čistiacim mokrým
procesom pOjazdným strojom
s použitím agresívnej kefy, tlakovej
tryskya prídavného odsávacieho
zariadenia určeným na prevádzku po
chodníkoch vybaveným GPS
monitorova ním, s on-line výstupom
u objednávateľa s následným
odvozom na prekládkovú stanicu
Cemjata. Položky zahŕňa aj strojové
čistenie obslužných prístupových
komunikácií (vnútro blokov)

Strojové čistenie pešej zóny
vykonávané samozberovým
zariadením čistiacim mokrým
procesom pojazdným strojom

1.2.2

s použitím agresívnej kefy, tlakovej
tryskya prídavného odsávacieho
zariadenia určeným na prevádzku po
chodníkoch vybaveným GPS
monitorovaním, s on-line výstupom
u objednávateľa s následným
odvozom na prekládkovú stanicu
Cemjata.

strojové
čistenie

Strojové čistenie ciest a ich krajníc
vykonávané veľkým samozberovým
zariadením čistiacim mokrým
procesom pojazdným strojom
s použitím agresívnej kefy, tlakovej
tryskya prídavného odsávacieho
zariadenia určeným na prevádzku po
miestnych komunikáciách vybaveným
1.2.3

GPS monitorova ním, s on-line
výstupom u objednávateľa s
následným odvozom na prekládkovú
stanicu Cemjata.Súčasťou tejto
položky je aj strojové čistenie po
ručnom čistení plôch od lístia,
plodov, prísuškov a po hrubom zbere
zimného posypu správcom
komunikácií

strojové
čistenie

km

27

27

2800

75600

90720

19500

23400

1.3 Iné činosti v rámci činnosti verejných priestranstiev v meste Prešov

Zber nahromadeného

materiálu

(kôpok) vlastnou činnosťou a
činnosťou pracovníkov v rámci
projektu Menších obecných služieb
1.3.1

resp. iných zamestnancov a
organizácií mesta z čistenia verejných
priestranstiev s naložením na veľké
vozidlo s ložnou plochou do 5 t s
vybaveným GPS monitorovaním s
následným odvozom na prekládkovú
stanicu Cemjata.

ručne/strojové
čistenie

hod

13

13

1500

1.3.2

Polievanie ciest a zvlhčovanie
vzduchu vrátane zabezpečenia vody
a prejazdov

strojové
čistenie

km

27

27

2500

67500

81000

ručné /strojové
čistenie

hod

13

13

450

5850

7020

ručne/strojové
čistenie

hod

25

25

120

3000

3600

m2

OJ

OJ

15000

10500

12600

Činnosti čistenia verejných
priestranstiev a miestnych
komunikácií po havarijných stavoch
a poškodeniach "vyššou mocou",
pôsobením prírodných síl,
1.3.3

vykonávané na základe vyzvania
objednávateľom e-mailom,
telefonicky, písomne, atď.
zodpovednými zamestnancami
objednávateľa, na základe výzvy
krízového štábu mesta

1.3.4

Presuny zariadení mestského
mobiliáru

Odstránenie

burín z chodníkov,

obrubníkov, spevnených plôch a
cyklistických ciest mechanicky,
horúcovodným vysokotlakovým
1.3.5

čistením ekologickou cestou bez

použitia chemických prostriedkov,
vykonávané vozidlom vybaveným
horúcovodným vysokotlakovým
čističom

strojové

čistenie

'l

2. Zimná údržba spevnených

2.1.1

Ručné odstránenie snehu a radu zo
zastávok MHD až do dížky dvoch
Ručné čistenie
autobusov (cca 40m), schodov,
podchodov, rámp, vstupov z
Ručné čistenie
chodníkov na prechody pre chodcov,
a posyp
mostov, lávok. Položka zahŕňa zmes

plôch, námestí, chodníkov

ks

5

ks

5

a cyklistických

ciest v meste Prešov

4

6480

25920

31104

0,01

5600000

56000

67200

0,05

466000

23300

27960

17

4100

69700

83640

ekologického posypového materiálu
(chlorid horečnatý MgCL2) a

2.1.2

2.1.3

kamennej drte frakcie 2-4 mm,
zeolitu
2-4 mm)

Posyp

ks

2

Ručné odstránenie snehu a radu
z chodníkov, cyklistických ciest
a nedostupných miest. Položka
zahŕňa materiál (kamenná drť frakcie
2-4 mm), prácu, dopravu

Ručné čistenie

m2

0,01

Ručné čistenie
a posyp

m2

0,01

Posyp

m2

0,01

Ručné čistenie
Strojové
čistenie

m2

0,05

Ručné čistenie
a posyp
Strojové
čistenie a posyp

m2

0,07

Posyp

m2

0,03

km

15

Pluhovanie s
posypom

km

21

Posyp

km

15

Ručné alebo strojové odstránenie
snehu a ľadu Centrálnej mestskej
zóny (pešej zóny), schodov,
prechodov pre chodcov, podchodov,
rámp, lávok. Položka zahŕňa materiál
(zeolit frakcie 2-4 mm), prácu a
dopravu

Pluhovanie bez

2.2

Strojová zimná údržba pluhovanie
(chodníkov, cyklistických ciest, lávok,
mostov) vozidlom vhodným na
premávku po chodníkoch
vybaveným GPS monitorova ním s online výstupom u objednávatel'a

posypu

Pluhovanie

Centrálnej

na premávku
2.2.1

vybaveným

vhodným

bez

km

15

km

30

Posyp

km

18

Posyp

ks

Ručné čistenie

Strojové

posypu

po chodníkoch

GPS monitorovaním

line výstupom

Pluhovanie

mestskej

zóny (pešej zóny) vozidlom

s on-

u objednávateľa.

Pluhovanie s
posypom

21

300

6300

7560

27

27

22

594

712,8

m2

0,06

0,06

400000

24000

28800

km

39

39

300

11700

14040

19

19

60

1140

1368

Položka zahŕňa aj materiál(zeolit
frakcie 2-4 mm), dopravu

Príprava nádob na zimný posyp 110 I
na verejných
2.3

potrebnou

priestranstvách

s

zásobou materiálom

položka zahŕňa: nádoby, materiál
(zeolit frakcie 2-4 mm), dopravu,
dopfňenle

Očistenie

materiálu

do nádob

plôch a peších komunikácií

po zimnej údržbe (zber posypového
2.4

materiálu)

s následným

prekládkovú
odpadov

Očistenie

mostov)

(chodníkov,

ciest,

ciest, podchodov,

lávok,

po zimnej údržbe vozidlom

vybaveným

GPS monitorovaním

line výstupom

Nakladanie
2.6

na

určenú objednávaterom

cyklistických
2.5

odvozom

stanicu alebo skládku

(multifunkčný

u objednávatel'a

snehu vozidlom
nakladač) vybaveným

GPS monitorovaním
výstupom

s on-

s on-line

u objednávateľa

Strojové

moto/hod

Odvoz snehu vozidlom vybaveným

2.7

2.8

GPS monitorova ním, s on-line
výstupom u objednávateľa, na miesto
určené objednávateľom

Strojové

Čistenie verejných priestranstiev po

Strojové/

kalamite

ručné

km

1,4

1,4

350

490

588

hod

13

13

300

3900

4680

123500

148200

3. Výber odpadu z odpadkových košov z verejných priestranstie v meste Prešov

03.1.

Výber odpadu z odpadkových košov
z verejných priestranstiev s on-line
ručne/strojové
výstupom u objednávateľa s

ks

0,5

0,5

247000

následným odvozom na prekládkovú
stanicu Cemjata.
Celková predpokladaná cena v € s DPH za 1 kalendárny rok

1044592,80

Celková predpokladaná cena v € s DPH za 4 kalendárny rok

4178371,20

Príloha Č. 2 k súťažným podkladom
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 08001 Prešov

HARMONOGRAM

ČiSTENIA A ÚDRŽBY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
V MESTE PREŠOV
príloha k platnei Rámcovej dohode

Ing. Andrea Turčanová
prtmátorka mesta

1. Úvod
Čistenie a údržba verejných priestranstiev
realizuje ručné čistenie, strojové čistenie
priestranstiev
častí.

v meste Prešov, miestnych

Čistenie a údržba verejných
....................................................

v meste Prešov sa vykonáva celoročne. Celoročne sa
a iné činnosti v rámci čistenia a údržby verejných

komunikácií

priestranstiev
zo dňa

funkčnej triedy Al až D3 všetkých mestských

sa bude vykonávať
.

v súlade s Rámcovou

dohodou

Na čistení a údržbe verejných priestranstiev
na území mesta Prešov sa podieľajú aj občania
a vlastníci nehnuteľností v súlade s platným VZN o čistote mesta Prešov (chodníky bezprostredne
susediace s nehnutel'nosťami vo vlastníctve iných organizácií alebo fyzických osôb sa budú udržiavať
týmito vlastníkmi).
Tento harmonogram
čistenia a údržby verejných priestranstiev
v meste Prešov bude platný
po podpísaní Rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania.

2. Dopravné prostriedky
Dodávateľ čistenia a údržby verejných priestranstiev

v meste Prešov má mať vyčlenený na túto
činnosť dostatočný počet dopravných prostriedkov - pojazdných strojov určených na prevádzku
po chodníkoch a miestnych komunikáciách,
vybavené GPS monitorovaním,
s on-line výstupom
u objednávateľa na čistenie a údržbu verejných priestranstiev v meste Prešov, napr.:
1.

velké

samozberové

zariadenie

čistiace

mokrým

procesom

pojazdným

strojom

s použitím

2.

agresívnej kefy, tlakovej trysky a prídavného odsávacieho zariadenia určeným na prevádzku po
komunikáciách vybaveným GPS monltorovanlrn:
veľké kropiace a polievacie vozidlo s cisternou min. 7m3 a valcovou kefou určené na prevádzku

3.

po miestnych komunikáciách vybaveným GPS monitorovaním:
malé samozberové
zariadenie čistiace mokrým procesom pojazdným
strojom s použitím
agresívnej kefy, tlakovej trysky a prídavného odsávacieho zariadenia splňajúce emisnú normu

4.

malý nakladač určený s objemom

S.
6.

Veľké vozidlo s ložnou plochou do 5 ti
malé vozidlo na výber odpadkových košov určené na jazdu po chodníkoch

s lisom

7.

emisnú normu EURO 6i
malé vozidlo na výber odpadkových

splňajúce

8.

normu EURO 6;
vozidlo vybavené horúcovodným

9.

Vozidlo na prevoz ľudí,

EURO 6 vybaveným GPS monltorovanlm:
nakladacej lyžice do 0,5 m3i

košov určené na jazdu po chodníkoch

vysokotlakovým

splňalúce
emisnú

čističom

10. Dispečerské vozidlo

3. Telefonické spojenie a personálne zabezpečenie
V

pracovnom

čase

volať

Mimo pracovného času kontaktovať:
Dodávatel' má zabezpečiť

dostatočný

..

J.'.:::..:.i:.·

dodávateľovi

~ľ;.;.L

počet pracovných

na

na telefónne číslo
síl a techniky

telefónne

:;;:).;.~:;':

na splnenie

číslo

.

požadovaných

činností objednávateľa.
=ŕ-

I-~;:),'"

Vedúci zamestnanec dodávateľa

(meno, priezvisko, kontakty):

~

"f)?

'..';.;.;

l,'

:;;:.:~

,".

~',

,.

4. Reakčný čas
Nástup na výkon čistenia a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov zo strany Dodávatel'aje do
45 min. od výzvy zodpovedného zamestnanca objednávateľa, krízového štábu mesta, v prípade
kalamity alebo výnimočnej situácie. Nejedná sa o bežné čistenie verejných priestranstiev v meste
Prešov podľa harmonogramu.

S. Vecné zabezpečenie
Dodávateľ bude čistenie a údržbu verejných priestranstiev v meste Prešov riadiť a vykonávať zo sídla
na ulici
Pre výkon čistenia a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov sú stanovené tieto poradia
dôležitosti:
Ručnéčistenie:
1. Centrálna mestská zóna - Hlavná ulica po svetelnú križovatku Divadla Jonáša Záborského (ďalej
len "DJZ");
v pracovné dni pondelok - piatok zabezpečenie ručného alebo strojového čistenia do 6:00
hod.
Následne v pracovnom čase v pracovné dni pondelok - piatok od 6.00 do 14.00 na základe
vlastného monitoringu Dodávatel'a.
v deň pracovného pokoja a sviatkov s ukončením ručného čistenia do 9:00 hod.
Pod ručným čistením sa rozumie- dôkladné vyzametanie.
Kultúrne, športové a spoločenské akcie - vtedy sa upratovanie Hlavnej ulice pred akciami, počas a po
akciách bude uskutočňovať podľa zadania objednávateľom, cca 100 x v kalendárnom roku.
2. Rozšírená centrálna mestská zóna: Hlavná až Námestie legionárov (po svetelnú križovatku pri
OBI),
Východnépril'ahlé ulice od Hlavnej po Slovenskú - Kováčska,Metodova, Svätoplukova, Františkánske
námestie, Hurbanistov, Námestie legionárov (po svetelnú križovatku pri DJZ)
Západné priľahlé ulice od Hlavnej po Jarkovú - Ku Kumštu, Jarková, Floriánova (po bránu), Tkáčska,
Weberova
V pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja a sviatkov s ukončením ručného čistenie do 7:00
hod.
2.a} Úsek od svetelnej križovatky DJZ {časť ul. Námestia legionárov} po svetelnú križovatku pri OBI
(ul. Masarykova): v pracovných dňoch s ukončením ručného čistenie do 10:00 hod.
Kultúrne, športové a spoločenské akcie - podľa zadania objednávateľom.
3. Ručné čistenie plôch od lístia, plodov a prísuškov vykonávané zametaním s naložením odpadu
pochádzajúceho z čistenia na vozidlo s následným odvozom na prekládkovú stanicu CEMJATA.
- spravidla lx štvrťročne alebo v prípade potreby podľa zadania objednávateľom.
4. Spevnené plochy a širšie okolie pri nákupných centrách

- v pracovných dňoch ukončenie

ručného čistenia do 8:00 hod. alebo podľa zadania objednávatel'om.
5. Ručné čistenie ďalších ulíc z prílohy č.l vo vymedzení predmetu zákazky a mapového podkladu:

upratanie Ix týždenne alebo v prípade potreby podl'a zadania objednávatel'om

Ručné čistenie obslužných prístupových komunikácií (vnútroblokov)
Ix mesačnealebo podJ'a zadania objednávatel'om.

celoročne

spravidla

6. Činnosti čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií po havarijných stavoch
a poškodeniach "vyššou mocou", pôsobením prírodných síl, vykonávané na základe vyzvania
objednávatel'om e-mailom, telefonicky,
písomne, atď. zodpovednými zamestnancami
objednávateľa, na základe výzvy krízového štábu mesta.
V prípade, ak by si Objednávatel' určil odvoz na inú skládku Dodávateľ mu bude účtovať každý km
navyšev zmysle platného cenníka.
Strojové čistenie:
1. Centrálna mestská zóna - 2 x mesačne alebo podl'a zadania objednávatel'om,
2. Rozšírenácentrálna mestská zóna -1 x mesačne alebo podľa zadania objednávateľom,
3. Strojové čistenie ďalších ulíc z prílohy Č. 2 vo vymedzení predmetu zákazky a mapového podkladu:
ix štvrťročne alebo v prípade potreby podľa zadania objednávatel'om
Strojové čistenie obslužných prístupových komunikácií (vnútroblokov):
celoročne spravidla Ix štvrťročne alebo podľa zadania objednávatel'om,
4. Strojové čistenie cyklistických ciest:
spravidla Ix štvrťročne alebo v prípade potreby podľa zadania objednávateJ'om
5. Strojové čistenie ciest po hrubom zbere zimného posypu (hrubý zber zimného posypu vykonáva
správca komunikácií)
6. Strojové čistenie ciest pred maľovaním vodorovného dopravného značenia (v prípade, že
maľovanie nie je možné v nadväznosti na strojové čistenie ciest po hrubom zbere zimného
posypu)
Iné činnosti v rámci činností čistenia verejných priestranstiev:
Polievanie ciest a zvlhčovanie vzduchu vrátane zabezpečenia vody a prejazdov
Hlavná ulica - cesty a pešia zóna, úsek od svetelnej križovatky DJZ ( časť Námestia legionárov) po
svetelnú križovatku pri OBI (ul. Masarykova), spojnice so Slovenskou a Jarkovou + Slovenská
a Jarková, hlavné dopravné ťahy jednotlivých mestských častí určené objednávatel'om sa budú
uskutočňovať na základe požiadaviek objednávatel'a.
Taktiež aj ostatné ulice uvedené v prílohe č. 3 k Vymedzeniu predmetu zákazky - podľa požiadaviek
objednávateľa,
Zber nahromadeného materiálu (kôpok) vlastnou činnosťou a činnosťou pracovníkov v rámci
projektu Menších obecných služieb resp. iných zamestnancov a organizácií mesta z čistenia verejných
priestranstiev s naložením na vozidlo s ložnou plochou do 5 t vybaveným GPS monitorovaním s
následným odvozom na prekládkovú stanicu CEMJATA.
Túto činnosť bude Dodávatel' taktiež vykonávať podľa zadania objednávatel'om

Činnosti

čistenia

verejných

priestranstiev

a miestnych

komunikácií

po

havarijných

stavoch

a poškodeniach "vyššou mocou", pôsobením prírodných síl, vykonávané na základe vyzvania
objednávateľom e-mailom, telefonicky, písomne, atď. zodpovednými zamestnancami objednávatel'a,
na základe výzvy krízového štábu mesta
Odstránenie burín z chodníkov, obrubníkov, spevnených plôch a cyklistických ciest mechanicky,
horúcovodným vysokotlakovým
čistením ekologickou cestou bez použitia chemických
prostriedkov, vykonávané vozidlom vybaveným horúcovodným vysokotlakovým čističom
- spravidla 4x vo vegetačnom období alebo v prípade potreby podľa zadania objednávatel'om

Výber odpadu z odpadkových

košov z verejných priestranstiev

v meste Prešov:

Harmonogram čistenia verejných priestranstiev v meste Prešov je rozdelený do týchto kategórií
podľa frekvencie výber odpadu z odpadkových košov z verejných priestranstiev:
A - výber odpadu z odpadkových košov počas celého týždňa
1 x denne počas celého týždňa v období mesiacov január - apríl, október - december
2 x denne počas celého týždňa v období mesiacov máj - september
B - výber odpadu z odpadkových košov 3xtýždenne (pondelok, štvrtok, sobota)
C - výber odpadu z odpadkových košov 2xtýždenne (utorok, piatok)
D - výber odpadu z odpadkových košov lxtýždenne (streda)
V prípade, ak sa na základe monitoringu mesta Prešov zistí, že je potrebné odpadky z košov vyberať
častejšie ako je určené v zmysle predmetného harmonogramu, mesto prostredníctvom zodpovednej
osoby vystaví Dodávateľovl objednávku na výber košov podľa potreby v určených lokalitách.

A

B
C
Lokalita č. 1- Sídlisko III., Rúrky
Levočská Č. 34 - 164 párne

Mukačevská

Vlada Clementisa

Mirka Nešpora

Volgogradská

Antona Prídavka

Námestie Král'ovnej pokoja

Bajkalská

Prostejovská

Šmeralova

Matice Slovenskej

Tomášikava

D
Na Rúrkach

lokalita č. 2 - Sídlisko II.
Levočská Č. 47-149

Marka Čulena

Cemjata

Československej armády

Odborárska

Pod Kalváriou

Obrancov mieru
Cyklistický chodník
Športová hala - Levočská

Októbrová

Pod Kamennou baňou

Kollárava

Sázavského

Engelsova

Jána Pavla II.

Fučíkova

Vydumanec

Nábrežná

Za Kalváriou
Zabíjaná
(MHD zastávky)

Fraňa Kráľa
Rombauerova

lokalita č. 3 - Sabinovská a okolie, Nižná Šebastová
Cyklistický chodník
od OC Kaufland - Bajkalská

Čapajevova

Bardejovská

Levočská č.2-32

Janouškova

Fintická

Sabinovská

Mudroňova

Jahodová

Duklianska

Wolkerova

Jánošíkova

Bjornsonova

Jazdecká

Majakovského

Jesenského
K Surdoku
Kúty
Komenského
Kotrádova
Strojnícka
Šebastovská
Vranovská
Stavbárska
K Okruhllaku
Školská
Limbová
Herlianska

Lokalita Č. 4 - Staré mesto
Hlavná

17. novembra

Bayerova

Jilemnického

Námestie legionárov

Budovatel'ská

Biskupa Gojdiča

Masarykova

Duchnovičovo námestie

Janka Borodáča

Františkánske námestie

Námestie 1. mája

Krátka
Námestie Národného
povstania
Záborského (2 ks)

Floriánova

Okružná

Jána Hollého

Plzenská

Sládkovičova

Pod Táborom

Jarková

Štefánikova

Kmeťovo stromoradie

Tarasa Ševčenka

Konštantínova

Kováčska

Tkáčska
Sídlisko duklianskych
hrdinov
Weberova

Hurbanistov

Záhradná

Kpt. Nálepku

Moyzesova

Ku Kumštu
Kúpeľná

Dilongova časť

Šafárikova

Námestie mieru
Partizánska
Metodova
Duchnovičova
Pavlovičovo námestie
Požiarnická
Slovenská
Svätoplukova

Škultétyho
Špitálska
Vajanského
Grešova
Lesík delostrelcov
Levočská č.1-29
Sedliackeho povstania

Lokalita č. S - Šváby, Solivar
Solivarská

Royova

Švábska

Petrovianska

Zborovská

Jesenná
Košická (MHD zastávky)
Kysucká
Sol'nobanská
Važecká
Zlatobanská
(MHD zastávky)

Lokalita Č. 6,7 - Sídlisko Sekčov a okolie
Arm. gen. Svobodu

Bernolákova

Alexandra Matušku

Exnárova

Bratislavská

Teriakovská

Čergovská

VansoveJ

Ďumbierska

Dargovská

Jurkovičova

Dubová

Vihorlatská

Federátov

Karpatská

Justičné

Keratsínske námestie

Kozmonautov

L. Novomestského

Višňová

Magurská

Májové námestie

Sibírska

Martina Benku

Šrobárova

Námestie Krista Král'a
Oravská
Pavla Horova
Popradská
Zemplínska
Sekčovská
Smreková
Šoltésovej

Bažantla
(MHD zastávky)
Pod Šalgovíkom
(Sibírska škola)

6. Kontrola a priebeh čistenia
Kontrolu výkonu, preberanie prác čistenia a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov bude
zabezpečovať mesto Prešov prostredníctvom zodpovedného pracovníka mesta Prešov. Meno
a kontakt na zodpovedného pracovníka objednávatel'a a jeho zmeny budú dodávateľovi včas
oznámené e-mailom.
Priebeh čistenia a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov je: a) riadny
b) kalamitný
V prípade riešenia kalamitných situácií je potrebné riadiť sa pokynmi krízového štábu, ktorý zvoláva
p(imátor mesta, a ktorého
členom je zodpovedný vedúci dodávateľa, resp. konateľ dodávateľa
,
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7. Záver
Tento harmonogram čistenia a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov je spracovaný
za účelom organizačného zabezpečenia výkonu čistenia a údržby verejných priestranstiev v meste
Prešov. Pracovníci dodávateľa
, ktorí budú účastníkmi výkonu čistenia a údržby verejných
priestranstiev v meste Prešov, budú s týmto harmonogramom oboznámení preukazne.
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dodávatel'

Rozdelenie mesta na jednotlivé lokality
lokalita č. 1- Sídlisko III., Rúrky
Mosty 312 m2
Schody 380 m2
Zastávky 1 380 m2
NS (Družba, Centrum) 493 rrr'
Prechody 248 m2
Spolu : 2 813 mZ
CHODNíKY 113 882 m2
Spolu za lokalitu 116 695

mZ

Ulice:
Antona Prídavka
Bajkalská
Bikoš
Jána Béreša
Jána Nováka
Levočská č. 34-164 (párne)
Matice Slovenskej
Mirka Nešpora
Mukačevská

Na Rúrkach
Námestie Kráľovnej pokoja
Päschlova
Prostejovská
Šmeralova
Tehelná
Tomášikova
Vlada Clementisa
Volgogradská

lokalita č. 2 - Sídlisko II
Schody 40 m2
Prechody 196 m2
Zastávky 1 053 m2
Mosty 542 m2

Spolu: 1 831 mZ
CHODNíKY 63 163 m2
Spolu za lokalitu 64 994

mZ

Ulice:
19. januára
Átriová
Botanická
Cemjata
cyklistický chodník
Šport. hala Levočská
Čerešňová
Československejarmády

Dúhová
Engelsova

Fraňa Kráľa
Fučíkova
Gorkého
Horárska
Jabloňová
Kollárova
Ku Kyslej vode
Levočská č.47-149
Líščia
Marka Čulena

Matúša Trenčianskeho

Mojmírova
Nábrežná
Námestie mládeže
Obrancov mieru
Odborárska
Ortáš
Októbrová
Petófiho
Pod Kalváriou

Pod Kamennou baňou
Rombauerova
Sázavského
Slávičia

Súľovská
Športová
Terchovská
Vydumanec
Za Kalváriou
Zabíjaná

Lokalita č. 3 - Sabinovská a okolie, N. Šebastová
Mosty 74,4 m2
Schody 100 m2
Zastávky 1 560 m2
Prechody 117 m2
Spolu: 1 851,4 m2
CHODNíKY 101 633 m2
Spolu za lokalitu 103 484,4 mZ
Ulice:
Bardejovská
Bezručova
Bjôrnsonova
Čapajevova
Kaufland- Bajkalská
Duklianska
Fintická
Jahodová
Jána Bottu
Jánošíkova
Janouškova
Javorinská
Jesenského
K Surdoku
Komenského

Kotrádova
Krížna
Kvetná
Lesná
Letná
Levočská 2-32 p.
Lipová
Lúčna
Mičurinova
Mlynská
Mudroňova

Murárska
Orgovánová
Plavárenská
Pod Skalkou

Potočná
Ružová
Rybárska
Sabinovská
Slnečná
Strojnícka
Šebastovská
Šidlovská
Tatranská
Údenárska
Včelárska
Veselá
Veterná
Vodná
Vranovská

Wolkerova
Záhradnícka
Západná
Železničná

Lokalita č. 4 - Staré mesto
Mosty 103,7 m2
Schody 678 m2
Prechody 596 m2
Zastávky 2 506 m2
Spolu: 3 883,7 mZ
CHODNíKY 189 568 m2
Spolu za lokalitu 193451,7 m2
Ulice:
17. novembra
Baštová
Bayerova
Biskupa Gojdiča
Berkut
Budovatel'ská
Burianova
Dilongova
Dostojevského
Duchnovičovo námestie
Floriánova
Francisciho
Františkánske námestie

Jána Hollého
Janka Borodáča
Jarková
Jilemnického
K amfiteátru
Kmeťovo stromoradie
Konštantínova
Kováčska
Kpt. Nálepku
Krátka
Ku Kumštu
Kúpeľná

Moyzesova
Námestie l.mája
Námestie legionárov
Námestie mieru
Námestie národného
povstania
Okružná
Partizánska
Pavlovičovo námestie
Plzenská
Pod Táborom
Požiarnická

Protifašistických
bojovníkov
Slovenská
Suchomlynská
Svätoplukova
Šafárikova
Škultétyho
Špitálska
Štefánikova
Štúrova
Tarasa Ševčenka
Tkáčska

Kuzmányho

Puškinova

Grešova

Urbánkova
Vajanského
Vodárenská
Škultétyho

Hlavná
Hodžova
Hurbanistov
Hviezdna
Hviezdoslavova
Lesík delostrelcov

Levočská 1-29,nepárne Radlinského
Masarykova
Raymanova
Maybaumova
Rumanova
Medzinárodného
Sedliackeho povstania
dňa žien
Sídlisko duklianskych
Metodova
hrdinov

Sládkovičova
Východná
Weberova
Záborského
Záhradná
Zápotockého

Železničiarska

Lokalita č. 5 - Šváby, Solivar
Schody 150 m2
Prechody 240 m2
Zastávky 1 542 m2

Spolu: 1 932 mZ
CHODNíKY 69 038 m2

Spolu za lokalitu 70 970 m2
Ulice:
Banícka
Bencúrova
Bohúňova
Boženy Nemcovej
Čajkovského
Čipkárska
Gápl'ová
Chalupkova
Janáčkova
Jelšová
Jesenná
Jiráskova
Kamencová
Košická

Kraskova
Kukučínova
Kutuzovova
Kysucká
Ľ. Podjavorinskej
Lesnícka
Lidlcká
Lomnická
Na brehu
Námestie osloboditeľov
Okrajová
Ondavská
Opavská
Padlých hrdinov
Palackého

Palárikova
Pekná
Petrovianska
Pionierska
Pod Hrádkom
Pod Turňou
Pri hati
Pri mlyne
Royova
Sadová
Smetanova
Sol'anková
Solivarská
Sol'ná
Sol'nobanská

Suvorovova
Šípková
Švábska
Tajovského
Tokajícka
Urxova
Úzka
Valkovská
Važecká
Zborovská
Zlatobanská

Lokalita č. 6 a 7 - Sídlisko Sekčov a okolie
Schody 930 m2
Prechody 1 700 m2
Zastávky 1440 m2
NS (Opál) 280 m2

Spolu: 4 350 m2
CHODNíKY 132747 m2

Spolu za lokalitu 137 097 m2
Ulice:
Alexandra Matušku
Arm. gen. Svobodu
Bažantia
Bernolákova
Bratislavská
Čergovská
Vansovej

Dargovská
Dubová
Ďumbierska
Exnárova
Federátov
Jurkovičova
Vihorlatská

Justičná
Karpatská
Keratsinské námestie
Kozmonautov
L. Novomeského
Magurská
Višňová

Májové námestie
Martina Benku
Námestie Krista Kráľa
Oravská
Pavla Horova
Popradská
Zemplínska

Sekčovská
Sibírska
Smreková
Šoltésovej
Šrobárova
Teriakovská
Zimná

Schválenie
Harmonogramu čistenia a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov
príloha k platnej zmluve

Harmonogramu čistenia a údržby
verejných priestranstiev v meste Prešov
odporúča schváliť:
podpis
Odbor

:

vedúci oddelenia

vedúci odboru

Harmonogramu čistenia a údržby
verejných priestranstiev v meste Prešov schval'uje:

!

- .

Ing. Andrea lt1r~anová
prlmátorka m•.".a

Príloha Č. 3 k súťažným podkladom
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 08001 Prešov

OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY
SPEVNENÝCH PLÔCH, NÁMESTí, CHODNíKOV A CYKLISTICKÝCH
CIEST V MESTE PREŠOV
platný od 15.10. kalendárneho roku do 15.04. nasledujúceho kalendárneho
roku a v inom čase iba v prípade zimných kalamitných stavov
príloha k platnej Rámcovej dohode

.•

\\
:}Ing. Andre~ Turčanová
primátor~§;mesta
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1. Úvod
Zimná údržba spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest v meste Prešov
(ďalej ako "ZÚ") v zimnom období sa bude vykonávať v súlade s Rámcovou dohodou
.................................................... zo dňa
.
Zároveň platí, že v súlade s platným VZN o čistote mesta Prešov, chodníky bezprostredne susediace
s nehnutel'nosťami vo vlastníctve iných organizácií alebo fyzických osôb sa budú v zimnom období
udržiavať týmito vlastníkmi.
Tento "Operačný plán zimnej údržby spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest
v meste Prešov" sa vyhotovuje pre zimné obdobie.

2. Dopravné prostriedky
Dodávateľ pre zimnú údržbu spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest v meste
Prešov, musí mať vyčlenených na túto činnosť minimálne 12 dopravných prostriedkov - pojazdných
strojov určených na prevádzku po chodníkoch, vybavených GPS monitorovaním, s on-line výstupom
u objednávateľa, na posyp a zimnú údržbu spevnených plôch:
1.

Malé multifunkčné vozidlo vybavené pluhom s gumeným ukončením a sýpacím zariadením
určené na jazdu po chodníkoch vybavené GPS monitorovaním;
2. Malé vozidlo určené na jazdu po chodníkoch s ložnou plochou na ručný posyp vybavené GPS
monitorovaním;
3. Vel'kévozidlo s ložnou plochou do 5 t vybavené GPS monitorovaním;
4. Malý nakladač s objemom nakladacej lyžice do 0,5 m3 vybavený GPS monitorovaním ;
5. Vozidlo na prevoz I'udí

3. Telefonické spojenie a personálne zabezpečenie
V pracovnom čase ..:

:

volať dodávateľa

na telefónne číslo .J;:;.:.:.:

(;

.

Dodávateľ má zabezpečiť dostatočný počet pracovných síl a techniky na splnenie požadovaných
činností objednávatel'a.
,

Zodpovedný pracovník dodávateľa ZU (meno, priezvisko, kontakty)
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4. Reakčný čas
Nástup na výkon ZÚ v meste Prešov zo strany Dodávatel'a je do 45 min. od výzvy zodpovedného
zamestnanca objednávateľa, krízového štábu mesta, v prípade kalamity alebo výnimočnej situácie.
Nejedná sa o bežné čistenie verejných priestranstiev v meste Prešov podľa harmonogramu.

S. Vecné zabezpečenie
,
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Dodávatel'pre ZU v meste Prešov bude zimnú údržbu riadiť a vykonávať zo sídla na ulici .. ;::;!.~,;.:~:I:;:... : ...
Dispečerskú službu pre zimnú údržbu mesta Prešov zabezpečuje spoločnosť SaZÚPC spol. s.r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov, ktorá monitoruje aktuálny stav peších komunikácií a ciest. Dispečer
včas na hlási zistený stav vedúcemu zamestnancovi dodávateľa a ten zariadi ďalší postup prác.
Výkon ZÚ dodávateľa
adresu dispecing.zuc@presov.sk.

bude obratom emailom nahlásený mestu Prešov na e-mailovú

/.

Inertný posypový materiál zabezpečuje

dodávateľ v nasledovnom množstve:

kamenná drť frakcie 2-4 mm - predpokladaný ročný objem kamennej drte 170 - 300 t
zeolit frakcie 2-4 mm - predpokladaný ročný objem 50 i. z toho 30 t do nádob na zimný posyp
a 20 t centrálna mestská zóna a MHD zastávky;
ekologický posypový materiál (chlorid horečnatý MgCL2) - ročný objem 1 t
Pre výkon zimnej údržby peších komunikácií a priestranstiev sú stanovené tieto poradia dôležitosti:
1. nástupné plochv zastávok MHD až do d{žky 2 autobusov cca 40 m a prechody pre chodcov
na dopravne významných pozemných komunikáciách, schodištia a rampy pre chodcov na verejných
priestranstvách a v miestach dôležitých inštitúcií mesta,
- ručný posyp zastávok MHD sa bude vykonávať zmesou ekologického posypového materiálu (chlorid
horečnatý MgCL2) a kamennej drte frakcie 2-4 mm, zeolitu 2-4 mm
2. pešie líniové chodníky, priľahlé aj samostatné, pozd{ž dopravne významných komunikácií,
3. ostatné chodníky, prechody pre chodcov, schodištia a rampy pre chodcov vo vnútroblokových
priestoroch a pozd{ž dopravných komunikácií nižšieho dopravného významu.

6. Pracovné postupy
Samotný výkon ZÚ bude zabezpečovaný na pokyn dispečera SaZÚPC alebo zodpovedného pracovníka
mesta Prešov. Meno a kontakt na zodpovedného pracovníka mesta Prešov a jeho zmeny budú
Dodávateľovi včas oznámené e-mailom.
Jednotlivé pracovné postupy:
- posyp inertným materiálom - takýto postup má za ciel' zdrsniť povrch peších komunikácií. Ako
posypový materiál sa používa kamenná drť frakcie 2-4 mm, zeollt frakcie 2-4 mm,
- posyp inertným materiálom v Centrálnej mestskej zóne (pešej zóne) - posyp a odstránenie snehu
z pešej zóny v strede mesta sa vykonáva nekorodujúcimi a neagresívnymi prípravkami. V centrálnej
mestskej zóne (pešej zóne) sa zásadne používa zeolit frakcie 2-4 mm. Je zakázané používať chlorid
sodný. Na pluhovanie sa môžu používať len radlice s gumovými britmi. Počas zimnej údržby pešej
zóny nesmú byť plochy vyhradené pre verejnú zeleň využívané na zhromažďovanie odhrnutého
snehu. V prípade väčšieho spádu snehu je potrebné nahromadený a odhrnutý sneh odvážať na
miesta určené v bode 6 toho "Operačného plánu zimnej údržby spevnených plôch, námestí,
chodníkov a cyklistických ciest v meste Prešov",
- odstraňovanie snehu pluhovaním - ak sa vytvára súvislá snehová vrstva vyššia ako 3 cm, ktorá sa
nerozpúšťa, je potrebné napadnutý sneh z peších komunikácií odstraňovať pluhovaním. Po ustaní
sneženia sa aplikuje posyp inertným materiálom,
- ručné dočistenie - odstránenie radu, pozameta nie, nakôpkovanie a ručné dočisťovanie miest
neprístupných pre pluhovaciu techniku,
- odvoz snehu na požiadanie objednávatel'a - tento pracovný postup sa používa na miestach
zvláštneho dopravného alebo spoločenského významu, resp. pri kalamitách. Odvoz snehu sa bude
vykonávať iba na základe požiadaviek a pokynov objednávateľa na určené miesta na ul. Bajkalská,
Jelšováa pri ICE aréne. V prípade potreby môže mesto určiť aj iné miesto v katastri mesta Prešov.
Je zakázané realizovať chemický posyp v centrálnej mestskej zóne (pešej zóne), na mostoch
a železničných priecestiach!

Nádoby na zimný posyp s objemom 110 " ktoré sú určené k uskladneniu posypového materiálu
(zeolit frakcie 2-4 mm). Nádoby sú vyrobené z odoiného materiálu odolávajúceho poveternostným
vplyvom.

Nádoby na zimný posyp s objemom 110 I zabezpečuje pre mesto Prešov Dodávateľ na vlastné
náklady. Zároveň budú umiestnené na vopred určených miestach s posypovým materiálom - zeolit,
ktoré budú Dodávatel'om priebežne doplňované (spolu ročný objem max. 30 tj.
Celkový počet nádob na zjmný posyP s objemom 110 J s posypovým materiálom (zeolit frakcie
2-4 mm) spolu 22 ks:
1. Centrálna mestská zóna v bráne na ulici Floriánova (1 nádoba)
2. Centrálna mestská zóna v bráne na ulici Metodova (1 nádoba)
3. Košickápri autobusovej stanici pri telefónnej búdke (1 nádoba)
4. Slovenskápošta na ulici Masarykova pri benzínovej pumpe Shell smerom na železničnú
stanicu (2 nádoby)
5. Kmeťovo stromoradie (3 nádoby - pri schodoch smerom na ul. Svätoplukova - pri soche, '" )
6.

Družba, Centrum, Centrál, Šváby, pri teplárni Šváby (spolu 5 nádob)

7. Zvonica - Keratsínske námestie (3 nádoby)
8. most Vlada Clementisa {l nádoba}
9. Opal, Bernolákova, most Rusínska(spolu 3 nádoby),
10. Višňová - v blízkosti GC Fresh ku podchodu (2 nádoby).
Cyklistické cesty (bez zimnej údržby určené na bežkovanie):
l. Cyklistická cesta v úseku kataster V. Šariš- konečná MHD sídlisko III.,
2. Cyklistická cesta okolo rieky Torysy v úseku ul. Bajkalská- Mukačevská,
3. Cyklistická cesta okolo rieky Torysy v úseku ul. Mukačevská - Levočská,
4. Cyklistická cesta okolo rieky Torysy v úseku ul. Levočská- Jána Pavla II.,
5. Cyklistická cesta v úseku ul. L. Novomestského - po Sibírsku,
6. Cyklistická cesta v úseku ul. Rusínskav oboch smeroch,
7. Cyklistická cesta v úseku od MHD zastávky Lesníckapo ul. Pavla Horova.
V týchto úsekoch sa ZÚ vykonáva iba na pril'ahlých chodníkoch pre peších chodcov.
Cyklistické cesty (na zimnú údržbu):
1. Združená cyklistická cesta a chodník v úseku od ul. Pavla Horova po ul. L. Novomestského
2. Cyklistická cesta v celom rozsahu na sídlisku Šváby
3. Združená cyklistická cesta a chodník na ul. Kúpeľná
Priebeh zimnej údržby je: a) riadny
b} kalamitný
V prípade riešenia kalamitných situácií je potrebné riadiť sa pokynmi krízového štábu, ktorý zvoláva
primátor
mesta, a ktorého členom je zodpovedný vedúci dodávateľa, resp. konatel' dodávateľa
,-,
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7. Záver
Tento operačný plán je spracovaný za účelom lepšieho organizačného zabezpečenia a samotného
výkonu zimnej údržby v meste Prešov. Pracovníci Dodávatel'a
, ktorí budú účastníkmi
výkonu zimnej údržby, budú s týmto operačným plánom oboznámení preukazne.
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Rozdelenie mesta na jednotlivé lokality
Lokalita Č. 1- Sídlisko III., Rúrky
Mosty 312 m2
Schody 380 m2
Zastávky 1 380 m2
NS (Družba, Centrum) 493 m2
Prechody 248 m2
Spolu: 2 813 mZ
CHODNíKY 113 882 m2
Spolu za lokalitu 116 695 m2
Ulice:
Antona Prídavka
Bajkalská
Bikoš
Jána Béreša
Jána Nováka
Levočská Č. 34-164 (párne)
Matice Slovenskej
Mirka Nešpora
Mukačevská

Na Rúrkach
Námestie Kráľovnej pokoja
Päschlova
Prostejovská
Šmeralova
Tehelná
Tomášikova
Vlada Clementisa
Volgogradská

Lokalita Č. 11- Sídlisko II.
Schody 40 m2
Prechody 196 m2
Zastávky 1 053 m2
Mosty 542 m2
Spolu: 1 831 m2
CHODNíKY 63 163 m2
Spolu za lokalitu 64 994 m2
Ulice:
19. januára
Átriová
Botanická
Cemjata
cyklistický chodník
Šport. hala Levočská
Čerešňová
Československejarmády

Dúhová
Engelsova

Fraňa Kráľa
Fučíkova
Gorkého
Horárska
Jabloňová
Kollárova
Ku Kyslej vode
Levočská č,47-149
Líščia
Marka Čulena

Matúša Trenčianskeho

Mojmírova
Nábrežná
Námestie mládeže
Obrancov mieru
Odborárska
Ortáš
Októbrová
Petäfiho
Pod Kalváriou

Pod Kamennou baňou
Rombauerova
Sázavského
Slávičia
Súľovská
Športová
Terchovská
Vydumanec
Za Kalváriou
Zabíjaná

lokalita č. 111- Sabinovská a okolie, Nižná Šebastová
Mosty 74,4 mZ
Schody 100 mZ
Zastávky 1 560 mZ
Prechody 117 mZ

Spolu: 1 851,4 m2
CHODNíKY 101 633 m2

Spolu za lokalitu 103 484,4 mZ
Ulice:
Bardejovská
Bezručova
Bjôrnsonova
Čapajevova
Kaufland- Bajkalská
Duklianska
Fintická
Jahodová
Jána Bottu
Jánošíkova
Janouškova
Javorinská
Jesenského
K Surdoku
Komenského

Kotrádova
Krížna
Kvetná
Lesná
Letná
Levočská 2-32 p.
Lipová
Lúčna
Mičurinova
Mlynská
Mudroňova
Murárska
Orgovánová
Plavárenská
Pod Skalkou

Potočná
Ružová
Rybárska
Sabinovská
Slnečná
Strojnícka
Šebastovská
Šidlovská
Tatranská
Údenárska
Včelárska
Veselá
Veterná
Vodná
Vranovská

Wolkerova
Záhradnícka
Západná
Železničná

Lokalita č. IV - Staré mesto
Mosty 103,7 m2
Schody 678 m2
Prechody 596 m2
Zastávky 2 506 m2

Spolu: 3 883,7 m2
CHODNíKY 189 568 m2

Spolu za lokalitu 193451,7 mZ
Ulice:
17. novembra
Baštová
Bayerova
Biskupa Gojdiča
Borkut

Jána Hollého
Janka Borodáča
Jarková
Jilemnického
K amfiteátru

Budovateľské

Kmeťovo stromoradie

Burianova
Dilongova
Dostojevského
Floriánova
Francisciho

Konštantínova
Kováčska
Kpt. Nálepku
Krátka
Ku Kumštu
Kúpeľná

Protifašistických
Moyzesova
bojovníkov
Námestie 1.mája
Námestie legionárov Slovenská
Suchomlynská
Námestie mieru
Svätoplukova
Námestie národného
povstania
Šafárikova
Okružná
Škultétyho
Partizánska
Špitálska
Pavlovičovo námestie
Štefánikova
Plzenská
Štúrova
Pod Táborom
Tarasa Ševčenka
Požiarnická
Tkáčska

Františkánske námestie

Kuzmányho

Puškinova

Duchnovičovo námestie

Grešova

Urbánkova
Vajanského
Vodárenská
Škultétyho

Hlavná
Hodžova
Hurbanistov
Hviezdna
Hviezdoslavova
Lesík delostrelcov

Levočská 1-29,nepárne
Masarykova
Maybaumova
Medzinárodného
dňa žien
Metodova

Radlinského
Raymanova
Rumanova
Sedliackeho povstania
Sídlisko duklianskych
hrdinov

Sládkovičova
Východná
Weberova
Záborského
Záhradná
Zápotockého

Železničiarska

lokalita č. V - Šváby, Solivar
Schody 150 m2
prechody 240 m2
Zastávky 1 542 m2

Spolu: 1 932 mZ
CHODNíKY 69038 m2

Spolu za lokalitu 70 970 mZ
Ulice:
Banícka
Bencúrova
Bohúňova
Boženy Nemcovej
Čajkovského
Čipkárska
Gápl'ová
Chalupkova
Janáčkova

Kraskova
Kukučínova
Kutuzovova
Kysucká
Ľ. Podjavorinskej
Lesnícka
Lidická
Lomnická
Na brehu
Námestie osloboditeľov
Okrajová
Ondavská
Opavská
Padlých hrdinov
Palackého

Jelšová
Jesenná
Jiráskova
Kamencová
Košická

Palárikova
Pekná
Petrovianska
Pionierska
Pod Hrádkom
Pod Turňou
Pri hati
Pri mlyne
Royova
Sadová
Smetanova
Sol'anková
Solivarská
Soľná

Suvorovova
Šípková
Švábska
Tajovského
Tokajícka
Urxova
Úzka
Va I kovská
Važecká
Zborovská
Zlatobanská

Sol'nobanská

lokalita Č. VI a VII - Sídlisko Sekčov a okolie
Schody 930 m2
Prechody 1 700 m2
Zastávky 1440 m2
NS (Opál) 280 m2

Spolu: 4 350 mZ
CHODNíKY 132 747 m2

Spolu za lokalitu 137 097 mZ
Ulice:
Alexandra Matušku
Arm. gen. Svobodu
Bažantia
Bernolákova
Bratislavská
Čergovská
Vansovej

Dargovská
Dubová
Ďumbierska
Exnárova
Federátov
Jurkovičova
Vihorlatská

Justičná
Karpatská
Keratsinské námestie
Kozmonautov
L. Novomeského
Magurská
Višňová

Májové námestie
Martina Benku
Námestie Krista Král'a
Oravská
Pavla Horova
Popradská
Zemplínska

Sekčovská
Sibírska
Smreková
Šoltésovej
Šrobárova
Teriakovská
Zimná

Harmonogram
postupu prác pri strojovom čistení komunikácií (ciest), na ktorých je vykonávaná zimná údržba
spoločnosti SaZÚPC spol. s.r.o. v meste Prešov v zmysle Operačného plánu

Uýž<Dieň
Ul. Košická, Košická - Východná (spojka), Masarykova, Dostojevského, Hlavná, Škultétyho, Jána Pavla II.,
17. novembra, Obrancov mieru, Vlada Clementisa, Volgogradská, Námestie Král'ovnej pokoja, Mukačevská,
Prostejovská, sídl. Sekčov - Ul. Višňová, Bernolákova, Jurkovičova, Exnárova, Karpatská, Ďumbierska,
Šrobárova, Magurská, Čergovská, Vihorlatská, Sibírska.
l, tv~úlrB)ii
Ul. Antona Prldavka, Tomášikova, Šmeralova, Bajkalská, Mirka Nešpora, Holländerova, Tehelná, Na Rúrkach,
Jána Nováka, Pôschlova, Jana Béreša, Okružná, Weberova, Jarková, Tkáčska, Baštová, Šarišská, Suchomlynská,
Ku Kumštu, Okružná-jednosmerka,
Hurbanistov, Slovenská, Metodova, Špitálska, Kováčska, Konštantínova,
Hviezdoslavova.

Ul. Švábska, Ar:".1. gen. Svobodu, L. Novomeského, Kysucká, Sekčovská, Pod Šalgovíkom, Hruny, Bažantia,
Kamenná, Pavla Horová, Zimná, Smetanova, Ľ. Podjavorinskej, Lesnícka, Palárikova, Kutuzovova, Bohúňova,
Palackého, Bencúrova, Kukučínova, Tajovského, Kraskova, Okrajová, Vydumanec.
tý2déi
Ul. Jánošíkova, Jánošíkova slepá, Šidlovská, Jahodová, K Okruhliaku, Lesná, Orgovánová, Slnečná, Javorinská,
Stavbárska, Pod Vinicami, Severná, Dúbravská, Pod Skalkou, Kvetná, Ružová, Tatranská, Záhradnícka,
Kotrádova, Veselá, Údenárska, Murárska.

I~,.

Ul. Bjčirnsonova, Komenského, Mudroňova, Janoušková, Čapajevova, Narcisová, Krížna, Západná, Plavárenská,
Letná, Mlynská, Mičurinova, Bezručova, Jesenského, Jazdecká, Plzenská, Bayerova, Kpt. Nálepku, Grešova,
Vajanského.

Ul. Marka Čulena, Československej armády, Odborárska, Jabloňová, Čerešňová, Petôfiho, Sázavského, Fučíkova,
Októbrová, Kollárova, Gorkého, Matúša Trenčianského, 19. januára, Mojmírova, Fraňa Kráľa, Engelsova,
Rombauerova, sídl. Šváby - Suvorovova, Sadová, Na brehu, Pod Hrádkorn, Pionierska, Važecká, Soľná,
Kamencová, Pekná, Lomnlcká, Royova, Urxova, Jiráskova.

Ul. Urbánkova, Zápotockého,
Pavlovičovo námestie, Partizánska,
Ševčenka, Požlarnlcká, Záhradná, Sídlisko duklianskych hrdinov,
Francisciho, Námestie 1. mája.

Janka

Borodáča, Štefán lkova, Tarasa
Záborského,
Železničiarska,

Kúpeľná,

Ul. Jesenná, Jelšová, Jilemnického, Budovateľské, Pod Wilec hôrkou, Maybaumova, Štúrova, Radlinského,
Pod Táborom, Burianova, Hodžova, Moyzesova, Puškinova, Rumanova, Sládkovičova, Krátka, Dilongova,
Vodárenská, Hviezdna, K Surdoku, Kúty, Strojnícka, K Starej tehelni.

Ul. Nižná Šebastová - Družstevná, Včelárska, Rybárska, Železničná, Belianska, Trnková, Jarná, Nová, Lúčna,
Vodná, Potočná, Šebastovská, Strážnická, Ľubotická, Poľná, Slanská, Limbová, Agátová, Haburská, Pažica,
Za Kalváriou, Slávičia, Terchovská, Súľovská, Dúhová, Horárska, Pod Kamennou baňou, Zimný potok,
Pod Kalváriou, Padlých hrdinov, Boženy Nemcovej, Pri hati, Lidická, Banícka, Pod Turňou, Čipkárska, Gápl'ová,
Bjärnsonova, Tokajícka, Valkovská, Petrovianska - pás.

Harmonogram
postupu prác pri ručnom čistení miestnych komunikácií, na ktorých je vykonávaná zimná údržba
spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest v meste Prešov v zmysle Operačného
plánu zimnej údržba spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest v meste Prešov

Ul. Košická, Košická - Východná (spojka), Masarykova, Dostojevského, Kuzmányho, Hlavná, Škultétyho, Jána
Pavla II., Pražská, 17. novembra, Obrancov mieru, Vlada Clementisa + park, Matice Slovenskej, Volgogradská,
Námestie
Král'ovnej pokoja,
Mukačevská,
Prostejovská,
Rusínska,
Východná,
Námestie
mieru,
Kmeťovo stromoradie,
Námestie legionárov, priestor pred DJZ, sídl. Sekčov - Ul. Višňová, Bernolákova,
Zvonica - Keratsínske námestie, Jurkovíčova, Exnárova, Karpatská, Ďumbierska, Šrobárova, Magurská,
Čergovská, Vihorlatská, Sibírska, Pod Šalgovíkom, Šoltésovej, Vansovej, Federátov, Justlčná, Lesík delostrelcov,
pešia zóna na ul. Hlavná.

Ul. Antona Prídavka, Tomášikova, Šmeralova, Bajkalská, Mirka Nešpora, Holländerova, Tehelná, Na Rúrkach,
Jána Nováka, Päschlova, Jana Béreša, Okružná, Weberova, Jarková, Tkáčska, Baštová, Šarlšská, Suchomlynská,
Ku Kumštu, Okružná - jednosmerka, Hurbanistov, Slovenská, Metodova, Špitálska, Kováčska, Konštantínova,
Hviezdoslavova, Sabinovská, Vranovská, Duklianska, Veselá, NS Opál, NS Družba, NS Centrum, NS Šváby, NS
Centrál.

Ul. Švábska, Arm. gen. Svobodu, L. Novomeského, Kysucká, Sekčovská, Pod Šalgovíkom, Hruny, Bažantla,
Kamenná, Pavla Horova, Zimná, Smetanova, Ľ. Podjavorinskej, Lesnícka, Palárikova, Kutuzovova, Bohúňova,
Palackého, Bencúrova, Kukučínova, Tajovského, Kraskova, Okrajová, Vydumanec, Levočská, Májové námestie,
Martina Benku, Kozmonautov.

Ul. Jánošíkova, Šidlovská, Jahodová, K Okruhliaku, Lesná, Orgovánová, Slnečná, Javorinská, Stavbárska,
Pod Vinicami, Pustá dolina, Severná, Dúbravská, Pod Skalkou, Kvetná, Ružová, Tatranská, Záhradnícka,
Kotrádova, Veselá, Údenárska, Murárska, Bratislavská, Dargovská, Oravská, Popradská, Zemplínska, Námestie
Krista Král'a, Solivarská, Sol'nobanská,
Zlatobanská,
Jána Hollého, Námestie Národného
povstania,
Duchnovičovo námestie, Lipová, Májové námestie, Martina Benku, Kozmonautov.

Ul. Bjärnsonova, Komenského, Mudroňova, Janouškova, Čapajevova, Narcisová, Krížna, Západná, Plavárenská,
letná, Mlynská, Mičurinova, Bezručova, Jesenského, Jazdecká, Plzenská, Bayerova, Kpt. Nálepku, Grešova,
Vajanského.

Ul. Marka Čulena, Československej armády, Odborárska, Jabloňová, Čerešňová, Petôflho, Sázavského, Fučíkova,
Októbrová, Kollárova, Gorkého, Matúša Trenčianského,
19. januára, Botanické, Átriová, Raymanova,
Mojmírova, Fraňa Kráľa, Engelsova, Rombauerova, sídl. Šváby - Suvorovova, Sadová, Na brehu, Pod Hrádkom,
Pionierska, Važecká, Soľná, Kamencová, Pekná, Lomnická, Royova, Urxova, Zborovská, Jiráskova.

Ul. Urbánkova,
Zápotockého,
Pavlovičovo
námestie,
Partizánska,
Janka
Borodáča,
Štefánikova,
Tarasa Ševčenka, Požiarnická, Záhradná, Sídlisko duklianskych hrdinov, Kúpeľná, Záborského, Železničiarska,
Francisciho, Námestie 1. mája.

Ul. Jesenná, Jelšová, Jilemnického, Budovatel'ská, Pod Wil ec hôrkou, Maybaumova, Štúrova, Radlinského,
Pod Táborom, Burianova, Hodžova, Moyzesova, Puškinova, Rumanova, Sládkovičova, Krátka, Dilongova,
Vodárenská, Hviezdna, K Surdoku, Kúty, Strojnícka, K Starej tehelni.
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Ul. Nižná Šebastová - Družstevná, Včelárska, Rybárska, Železničná, Bellanska, Trnková, Jarná, Nová, Lúčna,
Vodná, Potočná, Šebastovská, Strážnická, Ľubotická, Poľná, Slanská, Limbová, Agátová, Haburská, Pažlca,
Za Kalváriou, Slávičia, Terchovská, Sú ľovská, Dúhová, Horárska, Pod Kamennou ba ňou, Zimný potok,
Pod Kalváriou, Padlých hrdinov, Boženy Nemcovej, Pri hati, Lidická, Banícka, Pod Turňou, Čipkárska, GápYová,
Bjôrnscnova, Tokajícka, Valkovská, Petrovianska.
Cyklistické cesty na Sídlisku III., Sídlisko II., Sídlisko Sekčov, Sídlisko Šváby, na ul. Rusínska, Nábrežný
chodník Sídlisko III., Sídlisko II., schody, lávky, mosty a všetky vnútroblokové chodníky v meste
Prešov.

Cyklistické cesty (bez zimnej údržby určené na bežkovanie):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cyklistická
Cyklistická
Cyklistická
Cyklistická
Cyklistická
Cyklistická

cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta

okolo rieky
okolo rieky
okolo rieky
v úseku ul.
v úseku ul.
v úseku od

Torysy v úseku ul. Bajkalská - Mukačevská
Torysy v úseku ul. Mukačevská - Levočská
Torysy v úseku ul. Levočská - Jána Pavla II.
L. Novomestského - po Sibírsku
Rusínska v oboch smeroch
MHD zastávky Lesnícka po ul. Pavla Horova

Cyklistické cesty (na zimnú údržbu):
1.

Združená cyklistická cesta a chodník v úseku od ul. Pavla Horova po ul. L. Novomestského

2.
3.

Cyklistická cesta v celom rozsahu na sídlisku Šváby
Združená cyklistická cesta a chodník na ul. Kúpeľné

Schválenie
Operačného plánu zimnej údržby spevnených plôch, námestí, chodníkov
a cyklistických ciest v meste Prešov od 15.10. kalendárneho roku do 15.04.
nasledujúceho kalendárneho roku a v inom čase iba v prípade zimných
kalamitných stavov
príloha k platnej zmluve

Operačný plán zimnej údržby spevnených plôch,
námestí, chodníkov a cyklistických ciest v meste Prešov
odporúča schváliť:
podpis
Odbor

:

vedúci oddelenia

vedúci odboru

Operačný plán zimnej údržby spevnených plôch,
námestí, chodníkov a cyklistických ciest v meste Prešov
schval'uje:

,

, _.
....
Ing. An~p"eálľurčanová
primátork'a mesta
"

'.:

\

Príloha č. 4 k Zmluve

Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach
Uchádzač:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že na realizácii predmetu zákazky
"Čistenie a údržba verejných priestranstiev v meste Prešov" vyhlásenej verejným obstarávatel'om
Mestom Prešov vo VVO č. 239/2017 z 05.12.2017 pod zn. 16800 - WYS;

o

sa nebudú podiel'ať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

O

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P. č.

Obchodné meno a sídlo
subdodávateľa

v

leo

% podiel
na
zákazke

Predmet
subdodávok

1

2
3

Upozornenie: Navrhovaný subdodávateľ musi spíňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a nemôžu existovať II neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 plsm. aj až h) a ods. 7
zákona o verejnom obstarávani (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu plneniu predmetu rámcovej dohody ktorý má
plniť).

v """

"" , dňa

"""" .. ""

meno a priezvisko, funkcia
podpis'

l

Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
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I_EGENDA
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VYBER ODPADU Z ODPAOKOVYCHKOSOV PQCAS CEL~HO TY20NA
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VYBER ODPADU Z ODPAOKOVYCH KDSOV 3 x TnOENNE IPon, $1. Sob)
VYBER ODPADU Z OOPADKQVYCH KOSOV 2 x T'i'LOENNE Wt, Pjo)

O

VYBER

- .._--

P • •

ODPADU

l

LOKALITY

r-vn

OOPAOKOVE

KaSE

OQPADKOVÝCH

KOSOV

l x

TYlDENNE

(Str)

ČISTENIE A UDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
V MESTE PREŠOV
HARMONOGRAM FREKVENCIE VÝBERU ODPADU
Z ODPADKOVÝCH KOŠOV

PEŠIE

ZÓNY

CHODNíKY
CYKLISTICKÉ
LOKALITY

CESTY
l-VII

ČISTENIE A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
V MESTE PRE$OV
CHODNÍKY, CYKLISTICKÉ CESTY, PEŠIE ZÓNY

CESTY
LOKALITY

l-VII

ČISTENIE A ÚDRŽBA VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV
V MESTE PREŠOV
KROPENIE A ZVLHČOVANIE CIEST

CESTY
LOKALITY

l -Vl!

ČISTENIE A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
V MESTE PREŠOV
STROJOV~ tISTENIE CIEST A ICH KRAJNíc
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CESTY
LOKALITY

l-VII

CISTENIE A ÚDRZBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
V MESTE PRESOV - CEMJATA
S TROJOVÉ crs TENIE CIEST A ICH KRAJNÍC

