
Město Bušt ěhrad 
Městský úřad Buštěhrad 
Hřebečská 660, 273 43 Bušt ěhrad, IČ: 00234214  
 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 

 
 
 
Č.j.:  
 
Kontaktní osoba : Antonín Kadlec, tel. 312 278 036 

 
V Buštěhradu dne 18. srpna 2009  

 
 

 
Věc: Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky 

 
 
 
 

Tímto Vás vyzýváme k podání cenové nabídky s odvoláním na § 12, odst. 6 zákona č. 
137/2006 Sb. a  na závazná pravidla města Buštěhrad pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu k níže uvedené akci: 
 
 
 

Novostavba multifunkčního hřiště – školní hřiště Buštěhrad 
 



 
 

I.  Předmět veřejné zakázky: 
 
Předmětem veřejné zakázky je zbudování multifunkčního školního hřiště v areálu 
základní školy v Buštěhradě 

 
Rozsah veřejné zakázky : vybudování multifunkčního hřiště dle zpracované projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace je k dispozici na MU v Buštěhradě. Projektová 
dokumentace bude zájemcům poskytována za úhradu 1.500,-Kč 
 

II.  Místo plnění zakázky 
 
Město Buštěhrad 

 
III.  Termín zhotovení 
 
Započetí prací – 1. října  2009 – 30.listopadu  2009 
 
IV.  Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky: 
 
Pro snazší posouzení a hodnocení cenových nabídek zadavatel požaduje, aby písemné 
verze nabídky uchazeče byla zpracování v českém jazyce podle následujícího členění:  
 
• obsah nabídky 
• popis a specifikace nabízeného plnění 
• cenová položková nabídka 
• prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z 

obchodního rejstříku či jiné evidence,  pokud v ní má být dodavatel zapsán podle 
zvláštních právních předpisů) již při předložení nabídky 

 
• oprávnění k podnikání doložit v kopii vybraným uchazečem před podpisem smlouvy, 

a to: 
• prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu), včetně 

předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být 
dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší než 90 dnů - oprávnění 
k podnikání může doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii 

 
• čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria (u právnické osoby 

podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem), tj. zda: 
• není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu), 
• v  uplynulých 3  letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl 

zrušen pro nedostatek majetku, 
• nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
• nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na 

pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v 
prodlení se splácením splátek, 



• čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin 
nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož  skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 
podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen  statutárního 
orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním 
orgánem pověřený zástupce. 

• návrh smlouvy na zajištění zakázky, podepsaný + v digitální podobě (CD) 
• všechny stránky nabídky budou vzestupně očíslovány  

 
V. Cena 
 
Nabídková cena bude stanovena jako cena maximální se započtením veškerých nákladů 
k řádné realizaci veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu bez 
DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH. 
 
 
VI.  Způsob hodnocení nabídek a požadavky objednatele: 
 
Nabídky budou hodnoceny v tomto sestupném pořadí: 
 
a) výše nabídnuté ceny       60% 
b)kvalifikační předpoklady                                                         20% 
c) doba zpracování       20% 
 
Hodnocení nabídek provede komise ustanovená zadavatelem a na základě jejího 
doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí 
zadavatel písemně všem dodavatelům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla 
hodnocena. 
S vítězem výběrového řízení bude uzavřena smlouva o dílo po uplynutí zákonné lhůty pro 
podání opravných prostředků  
Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky dodavatele 
z hodnocení.  
Termín otevírání obálek : 14. září  2009 v 9.00. hod. 
 
Termín hodnocení nabídek : 17. září 2009 v 16.00. hod.  
 
VII.  Soutěžní lhůta 
 
Nabídky nebo písemné omluvy budou podány nejpozději do skončení soutěžní lhůty, 
která končí dnem 
 
12. září  2009 v 12.00. hod.  

 
 

 
VIII.  Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně: 

 
Doporučeně poštou na adresu: 
Městský úřad, Hřebečská 660, 270 43 Buštěhrad. 



V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky 
adresátem. 
 
Osobně do podatelny Městské úřadu v Buštěhradu v těchto hodinách: 
   Pondělí : 8.00. – 17.00.  
   Úterý    : 8.00. – 15.00. 
   Středa   : 8.00. -  17.00. 
   Čtvrtek  :8.00. –  15.00.  
   Pátek     :8.00. –  13.00.  
 
Nabídky uchazeče musí být podána v českém jazyce, v písemné podobě, v uzavřené obálce 
označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT: Ve řejná zakázka – 
Novostavba multifunkčního hřiště – školní hřiště Buštěhrad 
 
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky 
považuje její fyzické převzetí podatelnou Městského úřadu v Buštěhradu na adrese výše 
uvedené.  
 

IX.  Další podmínky soutěže  
 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy. Pokus zadavatel toto právo 
uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Nabídky se 
uchazečům nevracejí a zůstávají na Městském úřadě v Buštěhradu jako součást dokumentace 
k zadání veřejné zakázky po dobu 5 let.  
Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatelům.  
 
 
V případě, že nebudete mít o provedení veřejné zakázky zájem, děkujeme Vám za čas, který 
jste věnovali přečtení naší výzvy a prosíme Vás o písemné vyjádření.  
 
 
         Ing. Václav Nový 
     starosta města Buštěhrad 
 


