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 14. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.05.2022
„Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“ - oprava
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník
Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Na základě VŘ s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“ byla u
technologie 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 hutnění, chybně vybrána dle krycího listu firma SILPRA, s. r.
o., Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČO 28149726. Avšak v systému NEN jsou u této technologie
zaevidovány firmy Soukup Miloš, s. r. o., Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČO 29351511 a EUROVIA
CS, a. s., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČO 45274924. Tudíž je vybrána firma Soukup Milo, s. r. o.,
Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČO 29351511, která má na profilu zadavatele nejnižší cenu za
jednotku (1m2) bez dodávky asfaltového recyklátu a to 360,00 Kč bez DPH (435,60 Kč s DPH).
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
pro technologii Velkoplošné vysprávky 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 hutnění, firmu Soukup Miloš, s. r. o., Jiráskova
511, 664 11 Zbýšov, IČO 29351511 za jednotkovou cenu (1m 2) bez dodávky asfaltového
recyklátu a to 435,60 Kč s DPH.
Termín plnění: 31.05.2022
Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník
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