
V Praze, dne 8. 2. 2018  

     

Věc: Výzva k účasti v zakázce malého rozsahu, nespadající pod aplikací zákona č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 

3/2016 

 

Zadavatel:    Obec Hudlice, IČ: 002 33 285 

Sídlo:    Jungmannova 355, 267 03 Hudlice 

Statutární zástupce:  Pavel Hubený, starosta obce 

Tel:    +420 311 697 323 

Email:    ouhudlice.hubeny@tiscali.cz   

  

Pověřená osoba: ACCON managers & partners, s.r.o., IČ: 26724791 

Sídlo:    Šmeralova 170/31, Praha 7 - Bubeneč 

Kontaktní osoba:  Ing. Lucie Malcová 

Telefon:   +420 733 785 277 

Email:    lucie.malcova@accon.cz 

 

Vážení obchodní přátelé, 

 

   vyzýváme Vás k účasti v zakázce malého rozsahu na akci „Oprava polní cesty – obec 

Hudlice“. 

 

Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla dle předaného výkazu výměr a projektové 

dokumentace: „Oprava polní cesty od silnice III/2366 po Lísek“, kterou vypracovala 

společnost Spektra, spol. s.r.o., V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun 2, IČ: 18598897.“ 

 

Polní cesta je umístěna v severovýchodní části území obce Hudlice směrem k osadě Lísek, 

která je součástí území obce Hudlice. Realizace projektu bude probíhat na pozemcích p.č. 

2481/1 a p.č. 2375/2. Oba tyto pozemky se nacházejí na katastrálním území obce Hudlice. 

Číslo katastrálního území je 649252. Záměrem opravy polní cesty bude odstranění křovin a 

stromů průměru kmene do 100 mm v množství 375 m2, recyklace podkladu za studena 3890 

m2 a položení nového asfaltového betonu v rozsahu 7440 m2. Na novou vrstvu asfaltového 

betonu bude nanesen živičný postřik s dvojitým nátěrem silniční emulze v rozsahu 7440 m2. 

Záměrem realizace opravy polní cesty je také zpevnění krajnic štěrkodrtí. 

 

Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech 

prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných 

zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Dodavatel je 

povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla (zajištění 

uzávěrek a značení objížděk). 

 

Předpokládaná hodnota zakázky: 4.944.506,- Kč bez DPH 
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Věříme, že o tuto zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu s podmínkami zadání.  

Těšíme se na případnou spolupráci při realizaci předmětné zakázky. 

 

Zadávací dokumentace (Zadávací dokumentace, Smlouva o dílo, Projektová dokumentace, 

slepý výkaz výměr) je přílohou této Výzvy. Kontaktní adresa pro vysvětlení zadávací 

dokumentace: Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7, na emailu: lucie.malcova@accon.cz.  

 

Lhůta a místo podání nabídky: 

Nabídky musí být podány a doručeny do 27. 2. 2018 do 8:00 hodin na adresu Obecního 

úřadu obce Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice. Doručení požadujeme v 

uzavřených, neprůhledných obálkách, opatřených na uzavření razítky a označených zřetelně 

„Soutěž“ – NEOTEVÍRAT – „Oprava polní cesty – obec Hudlice“. 

 

Nabídky budou zpracovány v českém jazyce.  

 

Kritéria pro zadání veřejné zakázky 

Hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

 

 

S pozdravem 

 

 

      …………………………………. 

      Ing. Lucie Malcová 

      Z pověření zadavatele pověřená osoba 

      ACCON managers & partners, s.r.o. 
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