Město Hlinsko
Hodnocení veřejné zakázky
Název:
Popis:

Druh zakázky:
Typ zakázky:

Rekonstrukce komunikace Palackého – 1. Etapa
Dokumentace pro provádění stavby řeší rekonstrukci ulice Palackého. Začátek úseku je v místě napojení na ulici Československé armády. Konec úseku je v napojení na ulici Taussigova, dále bude
pokračovat II. Etapa (objekt SO 101.2). Ve směru od ul. Československé armády bude komunikace jednosměrná v šíři 4,00m.Vozovkabude opřena do betonových obrub 15/25. Obruba bude
převýšena o 0,1m. V místě vjezdu bude použita obruba 15/15 a
bude snížena na 0,05m. V místě ukončení chodníku bude obruba
15/15 snížena na 0,02m. Obruba bude uložena do betonového lože
tl. 100mm z betonu C20/25n XF3. Obruba bude doplněna o betonový vodící proužek tl. 80mm šířky 0,25m uloženého do bet. lože z
betonu C20/25n XF3. Po levé straně ve směru staničení bude
proveden parkovací pruh z betonové dlažby v šířce 2,00m. Oddělení parkovacího pruhu a komunikace bude provedeno betonovím
vodícím proužkem š. 0,25m v tl. 80Mm uloženého do bet. lože.
Chodníkové plochy budou zhotoveny ve stávajících proměnlivých
šířkách dle okolní zástavby. Základní jednostranný příčný sklon
vozovky bude 2%. Příčný sklon parkovacího pruhu bude 3%.
Chodníkové plochy budou provedeny v příčném sklonu max 2%.
Návrh konstrukce komunikace vychází z diagnostického průzkumu. Nově budou odstraněny asfaltové vrstvy a podkladní vrstva ze
štěrkodrti a štěrku. Nově bude položena nová podkladní vrstva ze
štěrkodrti ŠDA fr. 0/32 tl. 150mm a nové ložné vrstvy z ACL 16 v
tl. 60mm a nové obrusné vrstvy z ACO 11 v tl. 40mm. Konstrukce
chodníků bude tvořena štěrkodrtí fr. 0/32 v tl. 200 mm, ložnou
vrstvou z kameniva fr. 4/8 v tl. 40 mm a betonovou dlažbou 10/20
tl. 60 mm v barvě přírodní šedá. Konstrukce parkovacího stání a
vjezdů bude tvořena štěrkodrtí fr. 0/63 v tl. 150 mm, štěrkodrtí fr.
0/32 v tl. 150 mm, ložnou vrstvou z kameniva fr. 4/8 v tl.40 mm a
betonovou dlažbou 10/20 tl. 80 mm v barvě antracit (v místě vjezdu) a v barvě přírodní šedá (v místě parkovacího stání). V místech
chodníku vedeného mimo zástavbu bude chodníková plocha opřena do betonové obruby 5/20 uložené do bet. Lože. Obruba bude
převýšena o 0,06m. V místech vjezdů, vstupů a plotů bez podezdívek bude osazena betonová obruba 5/20 uložená do bet. Lože s
boční opěrou. Tato obruba bude uložena do úrovně povrchu dlažby.
Zakázka na stavební práce
Zakázka malého rozsahu
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Druh zadávacího řízení:
Počet oslovených firem:
Základní hodnotící kritérium:
Odbor:
Oprávněný zástupce zadavatele:
Předpokládaná hodnota:
Datum vypsání zakázky:
Vybraný uchazeč:
Hodnotící kritéria:

osm
Ekonomická výhodnost nabídky
Investic a městského majetku
Miroslav Krčil, DiS. - starosta
4 464 000,- Kč bez DPH
27.3. 2018
19.4. 2018
Ekonomická výhodnost nabídky

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

1

1

M - SILNICE a.s.

2

4

3

Obchodní firma/název/
jméno příjmení dodavatele

IČ

Nabídková cena
bez DPH

Husova 1697,
530 03´Pardubice

42196868

3 157 603,- Kč

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21,
Praha 5, 150 00

60838744

3 760 398,- Kč

3

INSTAV Hlinsko a.s.

Tyršova 833,
539 01 Hlinsko

25284959

3 997 669,91 Kč

4

2

MIROS MAJETKOVÁ a.s.

Hradecká 545,
Pardubice - Polabiny 27523934
533 52 Staré Hradiště

4 092 161,22 Kč

5

5

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437,
566 01 Vysoké Mýto

Sídlo

25953818

4 634 238,- Kč

Datum jednání hodnotící komise: 19.4.2018
Člen komise
Petr Klinecký
Mgr. Nikola Hadáčková
Zdeněk Eis
Zdeněk Netolický

Role v komisi
předseda
člen
člen
člen
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