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Obec Psáry

p. Milan Vácha - starosta obce
Pražská 137

252 44 Psáry

Tel: + 420 241 940 454
E-mail: sedlakova@osarv.cz

Sídlo společnosti:
Asfalt OK s. r. o.

Vrbenská 511/25a

České Budějovice 370
IČO: 28095740

Obecní úřad Psáry
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Mobil:
Email:
www:

774 693 866
606 688 838
asfaltokOasfaltok. cz

asfaltok.cz

Nabídka C. : CN 002-2017 Kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Velát Datum: 15. 2. 2017

CENOVÁ NABÍDKA: Jarní a podzimní oprava výtluků na místních komunikacích
o výměře cca 350 m2 metodou ITHR.

Vážený pane starosto,
společnost ASFALT OK s. r.o. Vám nabízí jedinečnou opravu asfaltových vozovek technologii-SILKOT.
Tato technologie umožňuje velmi efektivní opravu výtluků, překopů, prasklin a dalších poruch
asfaltových komunikací bez jakýchkoliv stavebních zásahů do vozovky. Životnost opraveného místa je
přitom prodlužována až o 5 let, opravené místo dále nepraská a oproti běžně používaným technologiím
se jedná o ekonomicky výhodnější' ale podstatně kvalitnější variantu opravy.

Se strojem SILKOT najedeme nad opravované místo a sklopíme zadní nahřivaci éelo. Výtluk a jeho
okolí začneme nahřívat sálavým teplem na kontrolovanou teplotu 150 - 160°C po dobu cca 8-12 min.
Po nahřáti pracovníci rozruší ocelovými hráběmi zahřátou plochu a doplní výtluk asfaltovou směsi
ohřátou ve speciálním izolovaném ohrfvaclm zásobníku, který je souéásti stroje. Opravované místo se
pečlivě urovná a následuje dokonalé zhutnění vibračním válcem. Neopravujeme pouze samotný výtluk,
ale i jeho bezprostřední okolí, abychom zamezili jeho dalšímu praskáni. Okolí opravovaného místa se
dokonale spoji a vzniká jedna homogenní bezespárá plocha.
Po cca 15 minutách po zaválcováni je možné po opraveném místě opět normálně jezdit.

Připravili
Lokalita

6. 1

smě pro Vaši obec Psáry následující nabídku:
Popis

Opravy komunikace pomocí technologie SILKOT

M.j.

m2

Počet

m.j.
350

Cena

m.j.

383

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

Cena celkem

134050, 00Kč

134 050, 00 K6

28 150,50 Kč

162200, 50Kč

Fakturováno bude skutečné provedené množství.

Cena za 1 m2 činí 383. - K6 bez DPH, cena za 1 m2 vč. DPH činí 463, 43 K6.
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sídlo společnosti: ASFALT OK s. r. o.
Vrbenská 511/25a

370 Ol České Budějovice
tel. :+420 774 693 866

e-mail: asfaltokRasfaltok. cz

pobočka Západ: ASFALT OK s. r.o.
Trstěnice 134

35301 Mariánské Lázně

tel. :+420 774 002 008
e-mait: zapad@)3sfaitok. cz



VÝHODY TECHNOLOGIE SILKOT:

. bez stavebních a jiných mechanických zásahů do vozovky

. po opravě nevzniká spára

. opravené místo napráská díky dokonalému slinutí podkladu

. opravené místo má trvanlivost o 3 až 5 let delší než při provedeni běžné opravy

. oprava je až 2, 5 krát levnější než frézováni a pokládka nového asfaltu

. oprava je velmi rychlá, trvá 15-25 minut

. opravy je možné provádět i v zimním období až do -10°C

. po opravě Je možné místo rychle uvést do provozu

ZÁRUKA:

Na opravu technologii SILKOT Vám bude poskytnuta záruka v délce 24 měsíců.

POJIŠTĚNÍ:

Společnost má sjednáno pojištěni odpovědnosti do výše škody 10 mil. Ke.

TERMÍN PROVEDENI OPRAV:

Termín zahájeni oprav - březen 2017 a říjen 2017.
Termín dokonéenf: duben 2017 a listopad 2017.
V případě souvislé vrstvy sněhu na vozovce a za silného děste nelze provádět.

PLATNOST NABÍDKY:

Nabídka je platná do 10. 3. 2017.
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S přátelským pozdravem Ing. Vítězslav Velet
jednatel společnosti
+420 606 688 838

Pavel Pachner
jednatel společnosti
+420602129800
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