
Městský úřad Buštěhrad 
Hřebečská 660, 270 43 Buštěhrad 

 
 
 
 

 
V Buštěhradu dne 18. ledna 2010  

 
 

 
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. k níže uvedené akci: 

 
 
 

Rekonstrukce místních komunikací Buštěhrad 
 



 
 

I.  Předmět veřejné zakázky: 
 
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce místních komunikací v 
Buštěhradě 

 
Rozsah veřejné zakázky :  
 
Jungmannova ulice 
 
Stávající prašný a nerovný povrch komunikace bude odtěžen a odvezen na skládku. Poté bude 
provedena úprava zemní pláně se zhutněním, následně budou zhotoveny podkladní vrstvy ze 
štěrkodrtě. Na závěr celé stavby bude provedena podkladní vrstva z  obalovaného kameniva a 
obrusná vrstva z asfaltového betonu. 
Na opravované komunikaci nedojde ke změně směrových, ani výškových poměrů a nebudou 
dotčeny jiné inženýrské sítě. 
 
Průchodní ulice 
 
Stávající prašný a nerovný povrch komunikace bude odtěžen a odvezen na skládku. Poté bude 
provedena úprava zemní pláně se zhutněním, následně budou zhotoveny podkladní vrstvy ze 
štěrkodrtě. Na závěr celé stavby bude provedena podkladní vrstva z KZC, obalovaného 
kameniva a obrusná vrstva z asfaltového betonu. 
Na opravované komunikaci nedojde ke změně směrových, ani výškových poměrů a nebudou 
dotčeny jiné inženýrské sítě. 
 
Slepá ulice 
 
Stávající prašný a nerovný povrch komunikace bude odtěžen a odvezen na skládku, budou 
rozebrány dlážděné chodníky. Poté bude provedena úprava zemní pláně se zhutněním, 
následně budou zhotoveny podkladní vrstvy ze štěrkodrtě a osazeny silniční obrubníky, 
následně dojde k provedení chodníkových podkladů ze štěrkodrti a pokládce betonové dlažby 
na chodnících. Na závěr celé stavby bude provedena podkladní vrstva z obalovaného 
kameniva a obrusná vrstva z asfaltového betonu. 
Na opravované komunikaci nedojde ke změně směrových, ani výškových poměrů a nebudou 
dotčeny jiné inženýrské sítě. 
 
 
Sokolská ulice 
 
Stávající prašný a nerovný povrch komunikace bude odtěžen a odvezen na skládku, budou 
rozebrány dlážděné chodníky. Poté bude provedena úprava zemní pláně se zhutněním, 
následně budou zhotoveny podkladní vrstvy ze štěrkodrtě a osazeny silniční obrubníky, 
následně dojde k provedení chodníkových podkladů ze štěrkodrti a pokládce betonové dlažby 
na chodnících. Na závěr celé stavby bude provedena podkladní vrstva z obalovaného 
kameniva a obrusná vrstva z asfaltového betonu. 
Na opravované komunikaci nedojde ke změně směrových, ani výškových poměrů a nebudou 
dotčeny jiné inženýrské sítě. 
 



U Schodů  
 
Stávající prašný a nerovný povrch komunikace bude odtěžen a odvezen na skládku. Poté bude 
provedena úprava zemní pláně se zhutněním, následně budou zhotoveny podkladní vrstvy ze 
štěrkodrtě. Na závěr celé stavby bude provedena podkladní vrstva z  obalovaného kameniva a 
obrusná vrstva z asfaltového betonu. 
Na opravované komunikaci nedojde ke změně směrových, ani výškových poměrů a nebudou 
dotčeny jiné inženýrské sítě. 
 
V uličce 
 
Stávající prašný a nerovný povrch komunikace bude odtěžen a odvezen na skládku. Poté bude 
provedena úprava zemní pláně se zhutněním, následně budou zhotoveny podkladní vrstvy ze 
štěrkodrtě. Na závěr celé stavby bude provedena podkladní vrstva z  obalovaného kameniva a 
obrusná vrstva z asfaltového betonu. 
Na opravované komunikaci nedojde ke změně směrových, ani výškových poměrů a nebudou 
dotčeny jiné inženýrské sítě. 
 
 
 
 

II.  Místo plnění zakázky 
 
Město Buštěhrad 

 
III.  Termín zhotovení 
 
Započetí prací – duben 2010 – září 2010 
 
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 
- doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů v rámci a rozsahu stanoveném 

ustanovením § 53,54,55 a 56 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném 
znění  

- návrh smlouvy na zajištění zakázky, podepsaný + v digitální podobě (CD) 
- všechny stránky nabídky budou vzestupně očíslovány  
 
V. Způsob a rozsah splnění kvalifika čních předpokladů  

 
 V.I. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 
 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.  



 
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou 
se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného 
k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí čí práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím 
subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního 
rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán).  
 
V.II.    prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky  
 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají, či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesního kvalifikačního 
předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu.  
 
Splnění kvalifikace podle § 50 písm. b) zákona (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 
54 písm. a) zákona ), podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona (ekonomické a finanční kvalifikační 
předpoklady) a § 50 odst. 1 písm. d) zákona (technické kvalifikační předpoklady) musí 
prokázat všichni dodavatelé.  
 
V případě prokazování splnění kvalifikačních předpokladů v chybějícím rozsahu 
prostřednictvím subdodavatele se ustanovení čl. V.I. použije obdobně. 
 
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně 
několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady 
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů též smlouvu, ve které je obsažen závazek, 
že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, 
a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících 
z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni 
společně a nerozdílně platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví něco 
jiného.  
 
V.III.   Zvláštní zp ůsoby prokázání kvalifikace  
 
v.iii.a)   použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů  
 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro 
porokázání splněnáí kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákonha a profesních kvalifikačních 
předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady oprokazují splnění těchtro 
profesních vkalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na 
prokiázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatel nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší tří měsíců.  
 
Pokud dodavatel použije možnosti uvedené v § 127 zákoa a prokáže splnění základních 
kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvaslifikovaných dodavatelů, nepožaduje 



zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty 
a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. 
 
v.iii.b) systém certifikovaných dodavatelů  
 
 
   

 
1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů se u podlimitní 

veřejné zakázky prokazuje předložením čestného prohlášení. Z 
obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje 
příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným 
zadavatelem – v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách v platném znění 

2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů zájemce prokáže : 
- předložením originálu  nebo ověřené kopie výpisu z obchodního 

rejstříku, ne starší 90 kalendářních dnů 
- předložením originálu nebo ověřené kopie dokladu o oprávnění 

k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu 
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění 

- předložením dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost 
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost  zadavatel požaduje doložení následujících 
podkladů : 

 
3. Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů  
 

- Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši plnění 
minimálně 15.000.000,-Kč  

- Údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních 
právních předpisů, případně obrat dosažený dodavatelem 
s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to za poslední tři 
účetní období 

4. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů 
dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby  veřejný zadavatel 
požaduje  
- seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v 
posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; 
přílohou tohoto seznamu musí být 

 
i. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby 

poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 
ii.   osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby 

poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 
iii.   čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány 

jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné 
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů 
spočívajících na její straně, 



- certifikát systému řízení jakosti podle norem řady ISO 
9001:2001 vydaný podle českých technických norem 
akreditovanou organizací – ověřené kopie platných certifikátů 
ISO 9001:2001 

  
 
VI.       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. 
 
 

VII.       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       10% 
d) doba splatnosti faktur                                                              10% 
 
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 : 3. února 2010 – v 13.00. hod. 
 
Termín hodnocení nabídek : 3. února 2010 – v 14.30. hod.  
 
VIII.  Soutěžní lhůta 
 
Nabídky nebo písemné omluvy budou podány nejpozději do skončení soutěžní lhůty, 
která končí dnem 
 
3. února 2010 v 12.00. hod.  

 
 

 
IX.  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: Veřejná zakázka – 
rekonstrukce místních komunikací  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.  
 

X. 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 


