Príloha č. 2 – Špecifikácia pre vonkajšiu údržbu a vyčisťovacie práce

I.

Údržba vonkajších priestorov prevádzok NAFTA a.s. v zmysle bodu 1.2 c)
súťažných podkladov
Pravidelná údržba vonkajších priestorov.

a.

- kosenie trávnika s odvozom zhrabkov
- kosenie trávnika, resp. bylinného porastu vo svahu s odvozom zhrabkov
- kosenie bylinného porastu s odvozom zhrabkov
- vertikutácia trávnika s odvozom zhrabkov
- chemické odburinenie trávnika vrátane chemikálií
- zber smetia z vonkajších plôch
- prihnojovanie trávnika (vrátane hnojív)
- zametanie chodníkov (okrem zimnej údržby)
- čistenie krajníc komunikácie
- čistenie zberných kanálov
- sledovanie stavu odpadového hospodárstva (kontajnerov), nahlásenie potrebného vývozu
- odpratávanie snehu z parkovísk, komunikácií, chodníkov, vstupného
schodiska vrátane zabezpečenia vhodného posypu
Poznámka: Odpratávanie snehu je podľa potreby a to buď strojne alebo ručne, tak, aby z vopred
dohodnutých plôch bol odprataný sneh pred začiatkom pracovnej doby, t.j., do 6,30 hod. V prípade
trvalého sneženia zabezpečí Navrhovateľ( Poskytovateľ) priebežné odpratávanie snehu počas
celého dňa.

b.

Údržba vonkajších priestorov na objednávku.

- nátery oplotenia, brán a iných zariadení, pomocné práce pri úprave areálu
- zdravotné ošetrenie stromov a kríkov
- vyhrabávanie trávnika a nečistôt s odvozom zhrabkov
- odstraňovanie drevín z trás produktovodov, vyhrabanie a odvoz odrezkov
- podsievanie trávnika vrátane ceny osiva
- ošetrovanie interiérových kvetín (tvarovanie, presádzanie, prihnojovanie,
chemické ošetrenie vrátane chemických prípravkov)
- kosenie bylinného porastu s odvozom zhrabkov
- iné služby
Práce podľa bodov I a) budú vykonávané priebežne.
Práce podľa bodov I b) budú vykonávané na základe písomnej objednávky Vyhlasovateľa.
Objednávka bude obsahovať rozsah požadovaných služieb, požadovaný termín realizácie služieb
a štandardné náležitosti objednávky v zmysle predpisov NAFTA a.s.
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II.

Vyčisťovacie práce pre sondy, príjazdové komunikácie, ropovody a plynovody
v zmysle bodu 1.2 d) súťažných podkladov

a. Panelové plochy:
1. odstránenie burín a ostatných nečistôt z panelových plôch sond chemickým
a mechanickým spôsobom
2. odstránenie buriny vykosením do vzdialenosti 50 cm od okraja panelovej
plochy na výšku 10 cm
b. Príjazdové komunikácie:
1.
vykosenie buriny do vzdialenosti 50 cm od okraja príjazdovej
komunikácie na výšku 10 cm
2.
vykosenie buriny z príjazdovej cesty
c. Služby na objednávku:
1. odstránenie krovín a ostatných nečistôt nad plynovodmi a prípojkami v šírke
ochranného pásma vrátane odstránenia alebo rozdrtenia porastov
2. udržanie profilu prejazdnosti prístupových ciest k strediskám (vyrezávanie krovín
zasahujúcich do profilu cesty v rozsahu šírky cesty 0,5 m od krajníc cesty a udržanie
profilu prejazdnosti prístupových ciest do výšky 4m) vrátane likvidácie resp. odvozu
porastov
3. vyčistenie šácht (v rozsahu demontáž roštov, vytiahnutie vody a vyčistenie šachty od
náletov a nazhromaždených nečistôt)
d. Termíny realizácie služieb
Doba pre poskytovanie Služby v zmysle bodu I a. tejto prílohy:
Vyhlasovateľ požaduje vykonávať Služby v pracovných dňoch v nasledujúcich hodinách:
Administratívne budovy NAFTA a. s.
Ostatné objekty NAFTA a.s.

od 05:00 do 22:00 hod
od 07:00 do 15:00 hod

a podľa individuálnych požiadaviek vyhlasovateľa.

e. Doba pre poskytovanie Služby v zmysle bodu I b) tejto prílohy:
Vyhlasovateľ požaduje vykonávať Služby v pracovných dňoch v nasledujúcich hodinách:
od 07:00 hod do 20:00 hod
a podľa individuálnych požiadaviek Vyhlasovateľa.

f.

Doba pre poskytovanie Služby v zmysle bodu II tejto prílohy:
Vyhlasovateľ požaduje vykonávať Služby podľa bodov II a. celoročnou priebežnou údržbou
plôch s nasledovnými kontrolnými termínmi platnými pre všetky Strediská:
1. kontrolný termín 31. 05.
2. kontrolný termín 31. 07.
3. kontrolný termín 31. 10.
Vyhlasovateľ požaduje vykonávať Služby podľa bodov II b trikrát za rok podľa kontrolných
termínov uvedených vyššie
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Vyhlasovateľ má právo na 3 kontrolné termíny, ktoré musí uchádzač dodržať a po prevzatí
takýchto služieb má Navrhovateľ právo tieto fakturovať. Kontrolné termíny sa považujú za
maximálne konečné termíny.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo počet kontrolných termínov znížiť.
Vyhlasovateľ požaduje vykonávať Služby podľa bodu II c. na základe Objednávky a v nej
určených termínoch.

III.

Podmienky Vyhlasovateľa na zabezpečenie služby

a.

Navrhovateľ musí viesť záznamy o svojej činnosti, ktoré poskytnú Vyhlasovateľovi prehľad
o spôsobe a termínoch vykonávania jednotlivých služieb.

b.

Navrhovateľ sa zaväzuje rešpektovať riadiace dokumenty NAFTA a.s. v oblasti
bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia, prevencie pred požiarmi.

c.

Navrhovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie prác pracovníkmi, ktorí budú preukázateľne
oboznámení s banskými a súvisiacimi predpismi (zabezpečí Vyhlasovateľ). Navrhovateľ
zodpovedá za dodržiavanie týchto predpisov a plnenie povinností z nich vyplývajúcich.

d.

Navrhovateľ je povinný každú potrebu aplikácie a samostatnú aplikáciu chemických
prípravkov odsúhlasiť pred aplikáciou s Vyhlasovateľom.

e.

Technické zabezpečenie služby, náradie a strojné vybavenie zabezpečuje uchádzač,
a budú zahrnuté v cene služby.

f.

Dopravu zamestnancov na miesta výkonu Služby zabezpečí Dodávateľ.

g.

Navrhovateľ sa zaväzuje, že nebude poskytovať tretím osobám žiadne informácie, ktoré
sa dozvie v súvislosti s prípravou a realizáciou Služieb. Zhotoviteľ vykoná opatrenia, aby
tento záväzok bol prenesený na prípadných poddodávateľov, a to právnické a/alebo
fyzické osoby, ktoré v súvislosti s realizáciou Služieb prídu do styku so skutočnosťami
tvoriacimi obsah obchodného tajomstva.

IV.

Miesta výkonu služby

Údržba vonkajších priestorov v zmysle bodu I tejto prílohy (resp. bodu A 1.2 c
súťažných podkladov) :
1) PTB Plavecký Štvrtok
2) CA PZZP, Plavecký Štvrtok
3) Gbely, Zastávka 2103 (na objednávku)
4) stredisko Malacky 3
5) pracoviská NAFTA a.s. v príslušnom organizačnom celku ( v prípade prác na objednávku)
Detailná špecifikácia - Zoznam objektov a súvisiace rozmery plôch, na ktorých budú
vykonané služby, tvoria Prílohu č. 5 súťažných podkladov.
Vyčisťovacie práce pre sondy a príjazdné komunikácie v zmysle bodu II tejto prílohy
(resp. bodu A 1.2 d) súťažných podkladov) :
Divízia PZZP:
1) PZZP Láb 1. stavba Plavecký Štvrtok
2)Zberné stredisko ZS 1 Suchohrad
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3) Zberné stredisko ZS 2 Suchohrad
4) Zberné stredisko ZS 3 Gajary
5) Zberné stredisko ZS 4 Gajary
6) Stredisko ZS 6 Malacky
7) Stredisko ZS 7 Jakubov
8) Zberný uzol Láb
9) Stredisko ZP Gajary – báden
10)Stredisko Láb III
Detailná špecifikácia plôch a príjazdových komunikácií pre divíziu PZZP je uvedená v prílohe č. 6
a situačná mapa je v prílohe č. 7 súťažných podkladov.
Divízia PaŤ:
Lokalita Východ :
1)

Bánovce

2)

Moravany

3)

Senné, Stretava

4)

Ostatné Východ

Lokalita Západ:
5)

Dúbrava

6)

Cunín - Gbely

7)

Gajary

8)

Závod

9)

Vlastné zdroje

10) Pracoviská NAFTA a.s. v príslušnom organizačnom celku (v prípade prác na
objednávku)

Špecifikácia plôch a príjazdových komunikácií divízie PaŤ tvorí č. 8 súťažných podkladov.
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