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V Žiline, dňa 12. júna 2009
Uznesenie č. ___/2009




Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje 


	projekt „Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina“ a jeho realizáciu v súlade s predloženým materiálom. 









































Dôvodová správa

       Z dôvodu nevyhovujúceho stavu na pozemných komunikáciách v meste Žilina a v jeho mestských častiach, mesto vyhlásilo v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejnú súťaž s názvom „Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina“, ktoré pozostáva z opravy čiastočných, prípadne celkových vybraných úsekov v predmetnom území.




































Materiál

       Z dôvodu nevyhovujúceho stavu na pozemných komunikáciách v meste Žilina a v jeho mestských častiach, mesto vyhlásilo v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejnú súťaž s názvom „Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina“, ktoré pozostáva z opravy čiastočných, prípadne celkových vybraných úsekov v predmetnom území.

Oprava je rozdelená pre dva typy pozemných komunikácií:

	Miestne komunikácie a parkoviská

Oprava miestnych komunikácií bude závislá od ich celkového poškodenia. V miestach lokálnych porúch, bude odstránená jestvujúca obrusná vrstva komunikácie, vyrovná sa podklad asfaltovou zmesou a následne sa položí nový asfaltový kryt. V miestach kde je porušenie komunikácie rozsiahlejšie sa odstránenia všetky konštrukčné vrstvy komunikácie a prekážajúce objekty, upraví sa zemná pláň a následne sa uložia nové vrstvy. Skladba vrstiev bude závislá od zaťaženia, účelu a využívania miestnej komunikácie. Do podkladových vrstiev komunikácií sa uvažuje s využitím recyklovaných sutí získaných pri búraní jestvujúcich vrstiev komunikácií. Rovnako sa osadia nové obrubníky.
Presný rozsah úprav a druh prác pre jednotlivé vybrané úseky komunikácií bude určený pred ich samotnou realizáciou. 

	Chodníky

Oprava chodníkov bude závislá od ich celkového poškodenia. V miestach lokálnych porúch, bude odstránená vrchná vrstva chodníka, vyrovnajú sa podkladové vrstvy, na ktoré sa uloží zámková dlažba alebo asfaltový kryt (živičný povrch). V miestach, kde bude porušenie chodníkov rozsiahlejšie sa odstránia všetky konštrukčné vrstvy chodníka a prekážajúce objekty, upraví sa podklad pod nové vrstvy. Do podkladných vrstiev sa použijú vrstvy zo štrkodrvy a vrchná vrstva chodníkov bude zrealizovaná zo zámkovej dlažby.

Verejná súťaž na uvedený predmet zákazky sa uskutočnila v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56, Bratislava, s ktorým bude uzatvorená zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác v zmysle obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
 Predmetom zmluvy o dielo je oprava miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve mesta Žilina v rozsahu a v súlade s technickým opisom a výkazom výmer, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. V zmysle zmluvy o dielo budú práce ukončené do konca roka 2010.

Rozsah investície do realizácie stavebných prác je max. 9.958.175,60 € (300 mil. Sk). Financovanie počas realizácie stavebných prác si zabezpečí víťazný uchádzač z vlastných zdrojov alebo z bankového úveru, pričom mesto bude splácať investíciu v pravidelných ročných splátkach úspešnému uchádzačovi počas pätnástich rokov. Ročná splátka vo výške 1/15 celkovej ceny bude splatná vždy k poslednému dňu príslušného roku. Výška jednotlivých splátok bude rovnaká. Financovanie splátok si mesto zabezpečí zo zdrojov rozpočtu.


