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.
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Příspěvek do 27. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.10.2021
Souhlas s nákupem vozidla – víceúčelový pracovní stroj pro zimní údržbu
chodníků
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Ladislav Tomšů - ředitel

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Pro zabezpečení zimní údržby chodníků o šíři do 1,5 m je v současné době používán pracovní stroj
Antonio Carraro Rondo, který byl pořízen v roce 2009. Po 12 letech provozu je stroj už značně
opotřeben, množí se poruchy a výrazně klesla jeho spolehlivost.
Z výše uvedených důvodů je nutné stroj obměnit.
Průzkumem trhu byla stanovena předběžná cena do 2 mil. Kč bez DPH a jedná se tedy o veřejnou
zakázku malého rozsahu. Byly proto poptány 3 firmy zabývající se výrobou a prodejem vozidel
požadované specifikace:
PEKASS, a. s., Praha 10
………………………..1.211.940,00 Kč bez DPH
AGROZET České Budějovice, a. s. …………………… 1.340.000,00 Kč bez DPH
AGROMETALL, s. r. o., Heřmanův Městec ……………..1.229.000,00 Kč bez DPH
Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti PEKASS, a. s., Přátelství 987, 104
00 Praha 10.
Jednatel společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o., žádá radu města v působnosti valné
hromady o souhlas k nákupu výše uvedeného vozidla.

Návrh na usnesení:
RM
v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o., souhlasí
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s nákupem víceúčelového pracovního stroje od společnosti PEKASS, a. s., Přátelství 987, 104 00
Praha 10, IČO 41693426, za pořizovací cenu 1.466.447,40 Kč s DPH.
Termín plnění: 30.10.2021
Zodpovídá: Ing. Ladislav Tomšů - ředitel
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