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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

"Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice -

Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová -

Opatovice nad Labem"

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby. Úsek trati Stéblová –

Opatovice nad Labem je první stavbou souboru staveb „Modernizace trati Hradec Králové –

Pardubice - Chrudim“. Účelem stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1.

stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem“ je vybudovat v celém úseku druhou

traťovou kolej a rekonstruovat kolej stávající, s cílem dosažení traťové rychlosti 160 km/h i pro

klasické soupravy jedoucí s nedostatkem převýšení do 100 mm, při maximálním využití stávajícího

tělesa a pozemků s právem hospodaření SŽDC, s.o. Dále pak dosažení prostorové průchodnosti pro

ložnou míru UIC GC a traťové třídy zatížení D4 UIC, spolu s dosažením přechodnosti na všech

mostních objektech pro traťovou třídu D4. Úpravy, navržené v rámci této první stavby, zároveň

podpoří zkvalitnění meziměstské sítě integrované dopravy v hradecko-pardubické aglomeraci.

                                                 1 / 3



Výsledky veřejných zakázek

www.v-zakazky.cz info@v-zakazky.cz

Oddíl I: Veřejný zadavatel

Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Poštovní adresa :Dlážděná 1003/7

Obec: Praha 1 PSČ: 110 00 Stát: CZ

Kontaktní místa: SŽDC s.o., Stavební správa západ se sídlem v

Praze

Tel.: +420 972244712

K rukám: Pavlína Hruškoává Fax: +420 222254347

Email: hruskovap@szdc.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele (URL) :

 

Oddíl II: Předmět zakázky

Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:

"Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová -

Opatovice nad Labem"

Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:

Hlavní město Praha

Kód NUTS: CZ010

Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):

 Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby. Úsek trati Stéblová –

Opatovice nad Labem je první stavbou souboru staveb „Modernizace trati Hradec Králové –

Pardubice - Chrudim“. Účelem stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1.

stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem“ je vybudovat v celém úseku druhou

traťovou kolej a rekonstruovat kolej stávající, s cílem dosažení traťové rychlosti 160 km/h i pro

klasické soupravy jedoucí s nedostatkem převýšení do 100 mm, při maximálním využití stávajícího

tělesa a pozemků s právem hospodaření SŽDC, s.o. Dále pak dosažení prostorové průchodnosti pro

ložnou míru UIC GC a traťové třídy zatížení D4 UIC, spolu s dosažením přechodnosti na všech

mostních objektech pro traťovou třídu D4. Úpravy, navržené v rámci této první stavby, zároveň

podpoří zkvalitnění meziměstské sítě integrované dopravy v hradecko-pardubické aglomeraci.

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV): 71311230-2

Celková konečná hodnota zakázky či zakázek:

Odhadovana hodnota bez DPH: 43 496 800,00 CZK

 

Oddíl V: Zadání zakázky

Datum zadání zakázky:29/11/2011

   Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána : 

 SUDOP PRAHA a. s.

Poštovní adresa:

Olšanská 1a

Obec: Praha 3 PSČ: 130 80 Stát: CZ

Email: nevyplněno Tel.: nevyplněno

 Fax: nevyplněno
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Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele (URL) : nevyplněno

 Údaje o hodnotě zakázky (pouze číselné údaje):

Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:46 495 000,00 CZK

Celková konečná cena zakázky:46 495 000,00 CZK

 

Odkaz na oznámení o zakázce: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/sk/Form/Display/319234

Datum odeslání tohoto oznámení: 26/01/2012
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