Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Informácia o poruche
Sekáč Martin

Zodpovedný za objednávku
Divízia:

číslo strediska :

DDV
7. 1. 2019 10:00

Dátum odoslania objednávky:

Bratislava-Záhorská
Bystrica

Miesto poruchy :

Druh poruchy :
GPS N
48.24326
GPS E
17.03828

240010302

Kategória poruchy:

Jána Raka - pri č. 1
Číslo poruchy
roh Záhorská

HVR - lom / diera

B

19/19

DN , material

Popis:
por. na HVR

.
Predmet objednávky
Oprava verejného vodovodu / kanalizácie , zemné a výkopové práce na vodovodných zariadeniach vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti v tomto
rozsahu: oznamovacia povinnosť príslušnému stavebnému úradu; vytýčenie sietí v zmysle vyjadrenia správcov sietí; osadenie dopravného označenia
a vypracovanie projektu organizácie dopravy podľa príslušného stavebného úradu - odbor dopravy; zabezpečenie miesta poruchy bariérovým
oplotením; zabezpečenie výkopu proti úrazu; spätné odovzdanie verejného priestranstva správcovi; zhromaždenie, preprava a likvidácia vzniknutého
odpadu v zmysle Katalógu odpadov podľa z.č.223/2001 Z.z..

Podmienky realizácie zo strany objednávateľa :
Všetky stavebné práce, najmä zarezanie spevnených plôch výkopu, búracie a demolačné práce spevnených plôch, strojné a ručné výkopové práce,
paženie výkopu, čerpanie vody z výkopu, zabezpečenie dočasného premostenia výkopu, zásyp výkopu po ukončení opravy poruchy, priebežné
zhutňovanie, uvedenie terénu do pôvodného stavu, musia byť uskutočnené v súlade s technickými a bezpečnostnými požiadavkami na stavby a
výstavbu, ktoré sú uvedené najmä v nasledovných platných právnych predpisoch : Zákon č.50/1985 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (
stavebný zákon ) ,Vyhláška č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a taktiež v súlade so smernicou
Pre zriadenie vonkajších pracovísk pri realizácii opráv porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti. Pri vyššie uvedených prácach je tiež nutné
dodržiavať ostatné platné právne predpisy a STN týkajúce sa bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, hygieny práce, ochrany životného prostredia a
stanovené pracovné postupy.

Platobné podmienky:
Konečná faktúra bude objednávateľovi predložená po kompletnom ukončení jednotlivej opravy. Obsahom konečnej faktúry bude aj súpis všetkých
realizovaných prác odsúhlasený zodpovedným pracovníkom objednávateľa pre jednotlivú opravu. V prípade technologicky náročnejšej opravy poruchy
kategórie "A" je prípustná fakturácia podľa dohody.
Potvrdením objednávateľa a zhotoviteľa nadobúda táto objednávka právnu účinnosť zmluvy o dielo. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú pri realizácii
postupovať v súlade s § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/91 Z. z

Stavenisko za BVS, a.s. odovzdal :

Objednávku a stavenisko za INS, a.s. prevzal :

(meno, dátum)

(meno, dátum)

Opravu za BVS, a.s. prevzal :

Opravu za INS, a.s. odovzdal :

(meno, dátum)

(meno, dátum)
Požadovaný zásypový materiál :

Spôsob opravy:

Strata vody : Únik vody od (dátum, čas)

do

m3

Vlastná spotreba :
Rozmery výkopu - dĺžka :

Druhotný materiál : (druh)

, t.j.

Penalizovaná voda :
m

šírka :

m

hĺbka :

m

Iné záznamy :

Stavenisko za BVS, a.s. prevzal:

Stavenisko za INS, a.s. odovzdal:

(podpis, dátum)

(meno a podpis, dátum)

m3
m3

