
Rada obce dne 21. 7. 2017

Cenová nabídka na drcení vyfrézované asfaltové směsi

Bylo vypsáno výběrové řízení na předrceni asfaltové směsi, kterou jsme získali v loňském
roce z frézování krajských silnic a abychom ji mohli smysluplně použít, je potřeba předrtit.
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena při rozsahu zakázky cca l 000 - ]500 l. .

V souladu s metodikou pro zadáváni věř. zakázek byly vzhledem k výši zakázky vyzvány
k předloženi nabídky 3 firmy,

KARE Praha, s. r. o.

Autodoprava Fr. Vlk

SVĚS s. r. o.

tuna drcení - 90, - KČ bez DPH + 18 000,- Kč doprava

tuna drcení 110,- Kč bez DPH + 28 000 K6 doprava

tuna drceni 105, - Ke bez DPH + 25 000, - Kč doprava

Návrh usneseni:

Rada obce schvaluje pfedrcení asfaltové směsi o objemu l 000 - 1500 t firmou KARE Praha
s. r. o a to z důvodu předložení nejvýhodnější cenové nabídky s tím, že l t drceni je za 90, - Kč
bez DPH + doprava l 8 000, - kč bez DPH..

Sedlákové



V Praze dne 19. 5. 2017

Obecní úřad Psáry

Věc: Nabídka na drcení a třídění materiálu.

Akce: Psáry
Termín: 2017 dle dohody
Předpokládaný objem: cca l 000 - l 500 tun.
Materiál: vyfrézované asfaltové směsi

Technika: mobilní odrazový drtič Pegson XH320SR se zavěšeným tfidičem a vratkou.
čelní kolový nakladač

Cena:

Drcení vyfrézovaných asfaltových směsí - požadovaná frakce 0/32 mm včetně nakládky
a deponování............................................................................... 90, -Kc/l tuna

Doprava strojů na stavbu a zpět včetně povolení MD..................... 18 000,-Kč

Ceny bez DPH.

Cena nezahrnuje dělení a rozpojeni nadměrných kusů.
Materiál bude deponován max. 50 m od drtiče, nebo nakládán na nákladní automobily.
V případe vyšší prašnosti objednavatel zajisti zkrápění materiálu při drcení.
Podklad pro fakturaci: údaje cejchované váhy instalované v drtiči dle skutečného množství.

S pozdravem

František Student

mobilui íirťcni, i:íří. Hl Ěn C'P. ~ \vn'ij);.i

+420 602 729 853
sUidenť'tí)karepraha. cz

KARE Pralia, s. r. o.
Mezi vodami 168/37

143 00 Praha 4
100:26166879
DIC:CZ26166879



František

VLK Autodoprava, zemni práce,
prodej pisku a stavebnin

19. 5. 2017

Akce: Psáry

Cenová nabídka

Drcení vyfrézovaných směsí - požadovaná frakce 0/32 mm včetně nakládky a

deponování.................................................................................... 110, -Kč/l tuna

Doprava strojů na stavbu a zpět včetně povolení MD ............. 28 000, -kč

Ceny bez DPH.

Na Dlouhé mezi S36/27
147 00 Praha 4 - Bráník

Mobil: +420 603 430 793
E- mail: fnfo@vlkdoprava, cz

www.vlkdoprava.cz
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Drceni a

NABÍDKA
na veřejnou zakázku malého rozsahu

tříděni vyfrézované asfaltové směsi na frakci 0-32 mm na místě
uloženi, tj. Psáry, Praha západ"

tlb|tldiiatel:
Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry, 10:00241580

Předpokládaný termín realizace: 7/2017
ffňdpoktádaný objem třídění: cca 1 000 - 1 500 tun.
Materiál: vyfrézované asfaltové směsi třidit na frakci 0-32 mm

Tfiděni bude prováděno třídicí linkou složenou z mobilního odrazového drtiče a
čelního nakladače.

Cena:

Předrceni a tříděni vyfrézovaných asfaltových směsi - požadovaná frakce 0/32
mm a její kipování ...................................................... 105, -Kč/1 tuna

Doprava strojů na místo drceni a zpět

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena bude účtována dle skutečně natřidéného materiálu dle údajů
z cejchované váhy, která je součástí třidiéky.

. 25. 000, -Kc
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