PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL: Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

IPRM Dukla – fáze č. 1 + 2
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).
EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 364362

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Úprava vnitrobloků – fáze č. 1 a 2 mezi ulicemi Teplého, Lexova, Gorkého a Čs.
Armády na sídlišti Dukla v Pardubicích, v rozsahu: oprava krytu komunikací a zpevněných ploch včetně
ochrany stávajících sítí, zřízení nových parkovacích stání a chodníků, provedení nové kanalizace pro
odvodnění ploch, sadové úpravy včetně mobiliáře a hracích prvků, a rekonstrukce veřejného osvětlení.
Specifikace prací:
Fáze č. 1 - vnitroblok mezi ulicemi Teplého, Lexova, Wolkerova a Čs. Armády:
Před zahájením stavebních prací se provede vybourání všech stávajících nevyhovujících povrchů a
odstranění keřů a stromů dotčených prováděním stavby. Nové povrchy stávajících spojujících komunikací
mezi ul. Teplého a Wolkerova v délkách cca 71, 71, 71 a 74m, navazujících vjezdů a zpevněných ploch
budou provedeny z betonové dlažby tl. 8cm; povrchy chodníků a vstupů do objektů ze zámkové dlažby tl.
6cm; tří dětských hřišť z pryžové dlažby; odvodnění spojovacích komunikací a zpevněných ploch bude
řešeno do nových uličních vpustí a odvodňovacích žlabů, které budou zaústěny do nových kanalizačních
přípojek svedených a napojených do stáv. řádu v ul. Teplého; odvodnění chodníků bude řešeno
vyspádováním do zeleně.
Dále budou provedeny sadové úpravy - zeleně a vybavenosti tj. kácení vytipovaných stromů a odstranění
keřů, výsadba nových stromů a keřů a v souvislosti s nově budovanými komunikacemi, chodníky a
parkovišti budou provedeny terénní úpravy s obnovením trávníků v celé ploše a instalován nový mobilář
(lavičky, pikniková sezení, hrací prvky apod.)
Fáze č. - vnitroblok mezi ulicemi Gorkého, Lexova, Gorkého a Čs. Armády:
Před zahájením stavebních prací se provede vybourání všech stávajících nevyhovujících povrchů,
demontáž krytů CO a odstranění keřů a stromů dotčených prováděním stavby. Nové povrchy stávajících
komunikací, navazujících vjezdů a zpevněných ploch budou provedeny z betonové dlažby tl. 8cm; povrchy
chodníků a vstupů do objektů ze zámkové dlažby tl. 6cm; nově budou zřízeny zpevněné plochy pro
parkovací stání s povrchem ze zámkové dlažby tl. 8cm, jedno koncentrované dětské hřiště s nezpevněnou
plochou a dvě dětská hřiště s povrchem z pryžové dlažby, jednoho hřiště na míčové hry s živičným krytem;
odvodnění spojovacích komunikací, vjezdů, parkovacích stání a zpevněných ploch bude řešeno do nových
uličních a sorpčních vpustí a odvodňovacích žlabů, které budou zaústěny do nových kanalizačních přípojek
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svedených a napojených do stáv. řádů v ul. Wolkerova a Gorkého; odvodnění chodníků bude řešeno
vyspádováním do zeleně.
Dále budou provedeny sadové úpravy - zeleně a vybavenosti tj. kácení vytipovaných stromů a odstranění
keřů, výsadba nových stromů a keřů a v souvislosti s nově budovanými komunikacemi, chodníky a
parkovišti budou provedeny terénní úpravy s obnovením trávníků v celé ploše a instalován nový mobilář
(lavičky, pikniková sezení, hrací prvky, vybavení hřišť apod.)
V návaznosti na navržené úpravy vnitrobloků bude provedena rekonstrukce a rozšíření stávajícího
veřejného osvětlení, jedná se o provedení demontáže stávajících stožárů, nových rozvodů VO v nových
trasách a osazení nových stožárů VO. Rekonstrukce VO se bude provádět současně s úpravami
vnitrobloků.
Předmětem díla je dále dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace
stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky zhotovitelem.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Název:
Stavební práce
Stavební úpravy komunikace
Chodníky a jiné zpevněné plochy
Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Služby vysazování a údržby zelených ploch

CPV
45000000-7
45233100-0
45233160-8
45316100-6
77310000-6

VYBRANÝ UCHAZEČ, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
COLAS CZ, a.s.
Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00
IČ: 26177005
SUBDODAVATELÉ (+ uvedení podílu):
- neuvedeno
Datum uzavření smlouvy: 21.3.2014
ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY:
→ nejnižší nabídková cena
NABÍDKOVÁ cena: 11.850.000,00 Kč bez DPH
SMLUVNÍ CENA: 11.850.000,00 Kč bez DPH

POŘADÍ UCHAZEČŮ
1. pořadí:
COLAS CZ, a.s.
Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00
IČ: 26177005
Nabídková cena: 11.850.000,00 Kč bez DPH
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2. pořadí:
SOVIS CZ, a.s.
Hradec Králové, Pardubická 852/10a, PSČ 500 04
IČ: 27532208
Nabídková cena: 11.880.880,-- Kč bez DPH
3. pořadí:
STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 60838744
Nabídková cena: 11.929.691,-- Kč bez DPH
4. pořadí:
BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495, Pardubice, PSČ 530 02
IČ: 63217139
Nabídková cena: 12.042.139,-- Kč bez DPH
5. pořadí:
Sdružení firem „Sdružení pro Duklu“:
Vedoucí účastník sdružení:
KVIS Pardubice a.s.
Pardubice – Rosice 151, PSČ 533 53
IČ: 46506934
+
Účastník sdružení:
Porr a.s.
Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 837/11, PSČ 1100
IČ: 43005560
Nabídková cena: 12.255.416,-- Kč bez DPH
6. pořadí:
M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03
IČ: 42196868
Nabídková cena: 12.973.396,-- Kč bez DPH
7. pořadí:
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Vysoké Mýto- Litomyšlské Předměstí, Husova 437, PSČ 566 01
IČ: 25953818
Nabídková cena: 13.869.998,-- Kč bez DPH
8. pořadí:
Skanska a.s.
Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00
IČ: 26271303
Nabídková cena: 13.967.461,-- Kč bez DPH
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9. pořadí:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice – Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČ: 25253361
Nabídková cena: 14.950.000,-- Kč bez DPH
10. pořadí:
ALPINE Bau CZ s.r.o.
Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43
IČ: 45192286
Nabídková cena: 16.994.471,59 Kč bez DPH

VYLOUČENÍ UCHAZEČI (VČETNĚ UVEDENÍ DŮVODŮ)
------

ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE, JEHOŽ NABÍDKA OBSAHOVALA MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU NABÍDKOVOU CENU
------

DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
-----______________________________________________________________________________________

V Pardubicích dne 25.03.2014

Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic
vz. Ing. Karolína Vopršalová

Karolína
Vopršalová
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