Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 11. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.05.2021
Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2021“
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - Protokol o otevírání obálek
B - Vyhodnocení

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2021“
Evidenční číslo v knize zakázek:IV-OI-2021-006
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále jen OI)
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na
základě usnesení R/2021/0147 ze dne 14.04.2021 realizováno zadávací řízení na zakázku malého
rozsahu s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2021“. Zakázka je kryta
finanční částkou z rozpočtu na opravu a údržbu komunikací - ORG 1 270 000 000, její celková
předpokládaná hodnota je 3 mil. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna v systému
NEN od 16.04. do 03.05.2021, elektronickou poštou bylo informováno 5 firem se zaměřením na
provádění oprav komunikací. Základním hodnoticím kritériem byla cena za jednotlivé technologie,
přičemž výzva připouští uzavřít smlouvy s více dodavateli pro jednotlivé technologie.
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 5 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných
nabídek jsou výběrovou komisí doporučeny radě města nejvýhodnější nabídky firem pro dílčí
technologie dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek - vizte příloha.
Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
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„Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2021“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na jednotlivé technologie se společnostmi dle přílohy.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník
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Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
fax +420 541 230 633
www.kurim.cz

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ, HODNOCENÍ A
POSOUZENÍ NABÍDEK
Předmět (název) zakázky:

„Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2021“

Evidenční číslo zakázky:
Zadavatel:
Adresa:
Zajištující odbor:
Vedoucí zajišťujícího odboru:
Kontaktní osoba:

IV-OI-2021-006
Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Odbor investiční města Kuřim
Stanislav Bartoš
Michaela Juránková Hrbková

1. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek v elektronické a listinné podobě proběhlo dne 03. 05. 2021 po uplynutí lhůty
stanovené pro podání nabídek za účasti členů komise pro otevírání nabídek.
Všechny nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, nebylo s nimi manipulováno
a jsou v souladu se zadávací dokumentací.

pořadové
číslo

Otevřené nabídky

1

2

3

4

5

Název firmy
Jan Kolomazník, opravy komunikací,
687 03 Babice 457
IČ: 03729931
H&B CZ s.r.o.
Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště
IČ: 47910348
Soukup Miloš s.r.o.
Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov
IČ: 29351511
EUROVIA CS a.s.
Vídeňská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924
SILPRA silniční práce s.r.o.
Černovická 253/2c, 617 00 Brno
IČ: 28149726

2. Popis hodnocení nabídek
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla
hodnocena zadavatelem podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH.
Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou
v Kč bez DPH.

3. Hodnocení nabídek
Nabídky byly hodnoceny mimo systém NEN viz příloha tohoto Protokolu (Vyhodnocení zakázky a

doporučení zadavateli k výběru dodavatele)
4. Posouzení nabídek
Zadavatel posoudil splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení u vítězných dodavatelů dle výsledku
v příloze Vyhodnocení.
Zadavatel posoudil prokázání splnění kvalifikace a ostatních požadavků dle zadávací dokumentace.
Při kontrole nabídek bylo zjištěno následující:
Jan Kolomazník, opravy komunikací, 687 03 Babice 457, IČO: 03729931 (pod poř. č. 1)
- dle bodu 6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace chybí prohlášení o seznámení
s podmínkami výzvy a místem plnění
- dle bodu 6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace chybí prokázání technické kvalifikace
H&B CZ s.r.o. Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště IČO: 47910348 (pod poř. č. 2)
- dle bodu 6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace chybí prohlášení o seznámení
s podmínkami výzvy a místem plnění
- dle bodu 9. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky nebyla dodána datová
podoba (CD), a to ve formátu pdf (doplněný návrh smlouvy o dílo a oceněný soupis prací v
otevřeném formátu – doc, xls)
- dle bodu 6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace chybí prokázání technické kvalifikace
Soukup Miloš s.r.o. , Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČO: 29351511 (pod poř. č. 3)
- dle bodu 6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace chybí prohlášení o seznámení
s podmínkami výzvy a místem plnění
- dle bodu 9. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky nebyl doplněn ve
smlouvě o dílo článek 2.1. a článek 5.1.
SILPRA silniční práce s.r.o., Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČO: 28149726 (pod poř. č. 5)
- dle bodu 9. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky nebyl doplněn ve
smlouvě o dílo článek 2.1. a článek 5.1.
Zadavatel vyzval dodavatele k doložení chybějících dokumentů. Termín pro doplnění chybějících
dokumentů byl stanoven do středy 06. 05. 2021 do 09:00 hodin. Všichni dodavatelé doplnili
dokumenty ve stanovém čase.
Dodavatelé splnili podmínky účasti ve výběrovém řízení.

5. Podpisy členů komise
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

člen komise ……………………………

Ing. Rostislav Hanák

člen komise ……………………………

Stanislav Bartoš

člen komise ……………………………

Ing. Jaroslav Hamřík

člen komise ……………………………

Michaela Juránková Hrbková

člen komise ……………………………
V Kuřimi dne 06. 05. 2021
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Příloha Protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek.
Vyhodnocení zakázky a doporučení zadavateli k výběru dodavatele.
„OPRAVA POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V KUŘIMI V ROCE 2021“ –
VÝBĚR DODAVATELŮ PRO JEDNOTLIVÉ TECHNOLOGIE
Ceny jsou uvedeny s DPH
1/ Oprava lokálních výtluků vyplněním vhodnou živičnou směsí obalovanou za horka vč. zařezání
obvodu výtluku, odstranění narušené živice, očištění podkladu, odvozu vybouraného materiálu na
skládku, poplatku za skládku, spojovacího postřiku, zaválcování, ošetření hran s utěsněním spár:
Soukup Miloš s.r.o., IČ 29351511
3
jednotková cena za objem hmoty 1 dm
20,57 Kč
2/ Oprava lokálních výtluků a propadených překopů použitím infratechnologie:
SILPRA s.r.o., IČ 28149726
2
při použití nové obalované směsi jednotková cena /1 m
Soukup Miloš s.r.o., IČ 29351511
2
při použití recyklované obalované směsi jednotková cena /1 m
3/ Oprava drobných poruch, výmolů a prasklin tryskovou metodou:
SILPRA s.r.o., IČ 28149726
jednotková cena /t vystříkaného materiálu

647,35 Kč
786,50 Kč

3.430,35 Kč

4/ Velkoplošná vysprávka položením asfaltového krytu tl. 50 mm včetně očištění podkladu,
spojovacího postřiku, strojní pokládky, zaválcování a úpravy krajnice
Soukup Miloš s.r.o., IČ 29351511
2
jednotková cena /1 m
447,70 Kč
5/ Velkoplošná vysprávka položením asfaltového krytu tl. 50 mm, včetně předchozího odfrézování
krytu a úpravy krajnice, odvozu odfrézovaného materiálu na určené místo v Kuřimi, očištění podkladu,
spojovacího postřiku, strojní pokládky, zaválcování a ošetření hran opravy s utěsněním spár.
Soukup Miloš s.r.o., IČ 29351511
2
jednotková cena /1 m
508,20 Kč
6/ Velkoplošná vysprávka i s výměnou podkladu s následným položením asfaltového krytu tl. 50 mm,
včetně odfrézování krytu a úpravy krajnice, odvozu odfrézovaného materiálu na určené místo
v Kuřimi, vybourání podkladu v tl. 450 mm, odvozu vybouraného materiálu podkladu na skládku,
poplatku za skládku, položení a zhutnění štěrkodrti v tl. 150 mm, položení a zhutnění štěrku frakce 3263 mm v tl. 200 mm, položení podkladního obalovaného kameniva v tl. 100 mm, spojovací postřik 0,15
- 0,25 kg/m², položení krytu z asfaltobetonu tl. 50 mm a ošetření hran opravy s utěsněním spár.
Soukup Miloš s.r.o., IČ 29351511
2
jednotková cena /1 m
2.178,00 Kč
7/ Velkoplošná vysprávka penetrací včetně podkladní vrstvy – urovnání a zhutnění stávající šotolinové
komunikace, štěrk frakce 32-63 mm v tl. 100 mm se zhutněním a prolitím silničním asfaltem
2
2
v množství 6 kg /m , posyp drceným kamenivem frakce 8-16 mm v množství 30kg /m se zhutněním.
2
Dále bude proveden dvouvrstvý asfaltový nátěr – zástřik silničním asfaltem množství 1,8 kg /m
2
s posypem drceným kamenivem frakce 8-16 mm v množství 25 kg /m , hutnění. Další zástřik silničním
2
2
asfaltem množství 1,5 kg /m s posypem drceným kamenivem frakce 4-8 mm v množství 15kg /m ,
hutnění.
SILPRA s.r.o., IČ 28149726
2
jednotková cena /1 m
398,09 Kč
8/ Velkoplošná vysprávka dvojitou penetrací asfaltovou emulzí, kamenivo frakce 8-16 mm a frakce
4-8mm, následné zaválcování
SILPRA s.r.o., IČ 28149726
2
za uzavřené živičné komunikace jednotková cena /1 m
117,37 Kč
SILPRA s.r.o., IČ 28149726
2
za asfaltový recyklát jednotková cena /1 m
130,68 Kč

9/ Velkoplošná vysprávka asfaltobetonových povrchů dvouvrstvým mikrokobercem (za studena do
20 mm)
SILPRA s.r.o., IČ 28149726
2
jednotková cena /1 m
168,19 Kč
10/ Velkoplošná vysprávka asfaltovým recyklátem – sejmutí stávajícího povrchu šotolinové
komunikace v tl. 100 mm, odvoz materiálu na určené místo v Kuřimi, strojní položení asfaltového
recyklátu finišerem v tl. 100 mm a jeho uválení
Soukup Miloš s.r.o., IČ 29351511
2
jednotková cena / 1 m včetně dodávky asfaltového recyklátu
387,20 Kč
SILPRA s.r.o., IČ 28149726
2
jednotková cena / 1 m bez dodávky asfaltového recyklátu
453,75Kč
11/ Oprava chodníků – vybourání stávajícího chodníku včetně obrubníku a podkladní vrstvy do
hloubky 300 mm včetně uložení na skládku, osazení betonového obrubníku 100/8/25 do betonového
lože C 20/25, geotextilie, štěrkodrť minimálně 200 mm drcené kamenivo frakce 4-8 mm tloušťky
40 mm, betonová zámková dlažba 200x200 mm tloušťky 50 mm, v místě sjezdu bude konstrukce ze
štěrkodrti tloušťky 300 mm, lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm a betonová zámková dlažba
200x200 mm v tloušťce 80 mm.
EUROVIA CS a. s., IČ 45274924
2
za chodníky jednotková cena /1 m
1.761,76 Kč
EUROVIA CS a. s., IČ 45274924
2
za sjezdy jednotková cena /1 m
2.271,41 Kč
12/ Oprava spár v komunikaci z obalované asfaltové směsi – pouze technologií, při které je spára
vyfoukána horkým vzduchem a následně zalitá modifikovanou asfaltovou zálivkou (JST postup).
Jan Kolomazník, opravy komunikací, IČ: 03729931
jednotková cena za jeden běžný metr
49,37 Kč
13/ Velkoplošná vysprávka polních cest recyklátem - urovnání stávajícího povrchu cesty a strojní
položení 300mm silné konstrukce z recyklátu a jeho hutnění
Soukup Miloš s.r.o., IČ 29351511
2
jednotková cena / 1 m
326,70 Kč

