Město Hlinsko
Hodnocení veřejné zakázky
Název:

Rekonstrukce MK Rubešova v Hlinsku
Stavba řeší rekonstrukci účelové komunikace, parkoviště a
chodníků v ulici Rubešova v Hlinsku. Začátek rekonstrukce je v
místě křižovatky (napojení) s ulicí Resslova dále vynechaný úsek v
místě křížení s ulicí Karlova a konec je v místě křižovatky s ulicí
Taussigova. Komunikace je navržena jako jednopruhová
jednosměrná ve směru od ulice Taussigova po napojení na ulici
Resslova. Stávající ulice jsou v době zpracování projektu již takto
zjednosměrněny. První úsek mezi ulicí Resslova a Karlova je
navržen s komunikací šířky 3,00 m. Po levé straně ve směru
staničení je navržen parkovací záliv pro podélné stání osobních
automobilů. Podélný záliv je navržen v šířce 2,00 m. Jednotlivá
parkovací stání nebudou značena. Chodníkové plochy jsou navrženy
dle stávajícího stavu pouze po pravé straně v rozsahu dle situace.
Chodníkové plochy budou provedeny v min. Šířce 1,75 m. Po pravé
straně bude provedena přídlažba k podezdívce plotu.
Druhý úsek mezi ulicí Karlova a ulicí Taussigova je navržen s
komunikací šířky 3,00 m. Po levé straně ve směru staničení je
navržen parkovací pás pro šikmé stání osobních automobilů.
Parkovací pás je navržen pro šikmé stání pod úhlem 45°. Parkovací
pás je navržen v základní šířce 4,3 m s přesahem do zeleně 0,5m
(celkem tedy 4,80 m). Jednotlivá parkovací stání jsou navržena v
základním rozměru šířky 2,50 m s rozšířením krajních stání o 0,25
m. Je navrženo celkem 32 stání pro osobní automobily a 2 stání pro
ZTP. Stání ZTP je navrženo v šířce 3,5m.

Popis:

Druh zakázky:
Typ zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Počet oslovených firem:
Základní hodnotící kritérium:
Odbor:
Oprávněný zástupce zadavatele:
Předpokládaná hodnota:
Datum vypsání zakázky:
Vybraný uchazeč:
Hodnotící kritéria:

Zakázka na stavební práce
Zakázka malého rozsahu
osm
Ekonomická výhodnost nabídky
Investic a městského majetku
Miroslav Krčil, DiS. - starosta
5 979 388,- Kč bez DPH
29. 1. 2020
17. 2. 2020
Ekonomická výhodnost nabídky
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Výsledek hodnocení t.j. tabulka celkového hodnocení ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
Podle zvoleného způsobu hodnocení je celkové pořadí nabídek následující:
Pořadí

Číslo
obálky

Obchodní firma/název/ jméno
příjmení dodavatele

Sídlo

IČ

Nabídková cena
bez DPH

1

2

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58
České Budějovice 370 04

48035599

5 190 354,41 Kč

2

1

M - SILNICE a.s.

Husova 1697,
530 03´Pardubice

42196868

5 568 156,- Kč

3

3

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437,
566 01 Vysoké Mýto

25953818

5 939 926,97 Kč

Datum jednání hodnotící komise: 17. 2. 2020
Člen komise
Ing. Jaroslav Dvořák
Mgr. Marta Nováková
Zdeněk Eis
Petr Klinecký

Role v komisi
předseda
člen
člen
člen
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