
Rada obce dne 9. 5. 18

Cenová nabídka na opravy komunikací metodou ITHR - žehlička

Bylo vypsáno výběrové řízeni na opravu výtluků na místních komunikacích o výměře cca 300
m2 metodou ITHR (na jaro a podzim). Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena ve.
DPH za l m2 oprav při rozsahu zakázky ve výměře 300 m2 .

V souladu s metodikou pro zadáváni věř. zakázek byly vzhledem k výši zakázky vyzvány
k předloženi nabídky 3 firmy, obdrželi jsme 2 nabídky

Asfaltservis s. r. o.

Asfalteros s. r. o.

389, -Kč/m2bezDPH

412,-Kč/m2bezDPH

Návrh usnesení:

Rada obce schvaluje opravu výtluků v rozsahu cca 300 m2 na komunikacích firmou
Asťaltservis s. r. o. a to z důvodu předloženi nejvýhodnější cenové nabídky s tím, že l m2 oprav
je za částku 389 , - Kč bez DPH .

Sedlákwá



RVIS, s. r. o.

ASFALTSERVIS, s. r. o.
NaTruhlářce25/1581
18000 Praha 8

IČO: 04136527
DIČ: CZ04136527

Obec Psáry
Pražská 137

25244 Psáry

IČO: 00241580

Cenová nabídka na opravy výtluků
technologií ITHR

Naše specializace - ITHR - bezespárové opravy asfaltů
K prováděni práci používáme speciální silniční stroje s instalovanými tepelnými panely a pecí
na asfalt a dále samostatné tepelné panely.
Stroj je určen k opravám výtluků, prasklin a jiných poruch asfaltových vozovek. Stroj a tepelné
panely ITHR jsou také používány při pokládce nových asfaltových směsí pro plynulý přechod
mezi novým a původním povrchem.

;;i'IS^-
M.^

E^Í. á^fi

fssxfssitssňissiíee'' ::. ,;;ss
, ^>^ . i.. ^ ^ '^'^ . '"' '^ď^-
ÍÍ"*'*?<_'*-. '.- . . -'. a~i t. '!.

yS!& FÍ2&a3?S;
.á>l lills^

ASFLATSSERVIS, s. r. o.. Na Truhlářce 25/1581, 180 00 Praha 8, tel. 284 683 288, 266 311 450,
fax: 266 311 451
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Cenová nabídka:

1. Cena

Za provedeni opravy 1 m2 metodou ITHR požadujeme 389, -Kč/m2 bez DPH, ti. 470, 70
K6/m2 s DPH.

2. Nabídkový rozpočet

lokalita

Psa ry

popis

Opravy výtluků a překopů asfaltových
vozovek ITHR technologii

vyměř

300

m. j.

m2

jednotková
cena

389, 00 Kč

cena bez DPH

116 700, 00 Kč

Cena bez DPH 116 700,00 Kč
DPH 24 507,00 Kč
Cena vč. DPH .__141 207,00 Kč

3. Záruční podminky

Na provedené opravy poskytujeme záruku v délce 24 měsiců.

4. Termín nástupu k prácím

Dle objednávky.

V Praze dne 26. 4. 2018 Radovan Sitař

Tel. : 605 214 684

Email: info@asfaltservis. cz

ASFLATSSERVIS, s. r. o.. Na Truhlářce 25/1581, 180 00 Praha 8, tel. 284 683 288, 266 311 450,
fax: 266 311 451



ASF-WíROS

ASFALTEROS s. r. o.
Slaměníkova 316/27, 614 00 Brno

IČ: 292 69 997
DIČ: CZ29269997

Cenová nabídka na jarní a podzimní opravu výtluků na místních
komunikacích o výměře cca 300 m2 metodou ITHR

Vážený pane starosto,

připravili jsme pro Vaši obec Psáry následující nabídku:

Lokalita

C. l

Popis

Opravy komunikace pomoci
technologie SILKOT

M.j.

m2

Počet

m.].

300

Cena
m. ].

412

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

Cena celkem

123 600,00 Kč

123 600,00 Kč
25 956, 00 Kč
149 556,00 Kč

Fakturováno bude skutečně provedené množství.

Cena za l m2 činí 412. - Kč bez DPH, cena za l m2 vč. DPH činí 498,52 Kč.

Vypracoval; Filip Velet -jednatel společnosti
+ 420 721 602 600

Záruka na dílo 24 nněsíců.


