
 

 

V Kravařích, dne 4. 5. 2018      

Věc: Výzva k účasti v zakázce malého rozsahu (ZMR), dle Pravidel pro financování opatření 

ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy 

osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018 vydaných Státním 

fondem dopravní infrastruktury, nespadající pod aplikaci zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, na akci „Obec Kravaře – chodník v ulici Úštěcká podél silnice I/15“. 

 

Zadavatel:    Obec Kravaře,  

IČ:     00 26 06 57 

Sídlo:    náměstí 166, 471 03 Kravaře 

Statutární zástupce:  Ing. Vít Vomáčka, MBA, starosta 

Tel:    + 420 487 868 220 

Email:    ou.kravare@tiscali.cz  

 

Pověřená osoba:  ACCON managers  & partners, s.r.o.,  

IČ:     26 72 47 91 

Sídlo:    Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 - Bubeneč 

Kontaktní osoba:  Lenka Zimová, konzultant 

Telefon:   +420 604 964 447 

e-mail:    lenka.zimova@accon.cz   

 

Vážení obchodní přátelé, 

 

 

   vyzýváme Vás k účasti v zakázce malého rozsahu: „Obec Kravaře – chodník v ulici 

Úštěcká podél silnice I/15“.  

 

 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle předané projektové dokumentace: 

„Chodník v ulici Úštěcká podél silnice I/15“, kterou vypracovala Ing. Jana Břicháčová, 

Váňova 3180, Kladno, IČ: 60594144, autorizace ČKAIT 008209. 

 

 

Lhůta a místo podání nabídky: 

Nabídky musí být podány a doručeny do 4. 6. 2018 do 13:00 hodin na adresu zadavatele 

Obecní úřad Kravaře, náměstí 166, 47103 Kravaře. Doručení požadujeme v uzavřených 

obálkách, opatřených na uzavření razítky a označených zřetelně „Soutěž“ - Neotevírat – 

„Obec Kravaře – chodník v ulici Úštěcká podél silnice I/15“ 

 

 

Nabídky budou podávány v listinné podobě a zpracovány v českém jazyce.  

 

 

mailto:lenka.zimova@accon.cz


 

 

 

Kritéria pro zadání veřejné zakázky 

Základním kritériem pro zadání této zakázky je ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší 

nabídková cena bez DPH v souladu s § 114 zákona.  

Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH uvedená v návrhu smlouvy o dílo. 

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. 

 

Způsob hodnocení nabídek: 

Nabídky budou seřazeny sestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. 

Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

 

 

Zadávací dokumentaci včetně všech příloh (zadávací dokumentace, návrh smlouvy o dílo, 

výkaz výměr, projektová dokumentace) si můžete vyžádat u společnosti ACCON managers 

& partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7., tel. 604 964 447 nebo na emailu: 

lenka.zimova@accon.cz. 

 

 

Věříme, že o tuto zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu s podmínkami zadání.  

Těšíme se na případnou spolupráci při realizaci předmětné zakázky. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ………..………………………………………. 

podpis pověřené osoby 
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