ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
STRUČNÝ MANUÁL
příloha Vnitřní směrnice
Smyslem této směrnice je zajistit transparentní způsob zadávání a vyhodnocování veřejných
zakázek, který bude pod veřejnou kontrolou v jakékoli fázi výběrového řízení.
Veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen zadávat podle zákona o veřejných
zakázkách, je však povinen postupovat dle tohoto předpisu.
Tímto předpisem město přijme závaznost i pro své příspěvkové organizace a jiné právnické
osoby, financované či ovládané městem.
Tímto předpisem se zadavatel zaváže k:
 Využití nižších limitů a delších lhůt
 Oslovení minimálního počtu uchazečů
 Hodnocení na základě ceny (a jen výjimečně jiných kritérií)
 Zveřejnění průběhu celého výběrového řízení na internetu

Kategorie veřejných zakázek:
Veřejné zakázky
Malého rozsahu

Předpokládaná cena

Rozhoduje

Oslovení uchazečů

I. Kategorie

< 30.000,- Kč

vedoucí odboru

bez oslovení / nejméně 3

vedoucí odboru

II. Kategorie

30.000,- až 200.000,- Kč*

nejméně 4

komise (nejméně 3 členové)

nejméně 5

2 komise (nejméně 2x3 členové)

III. Kategorie

200.000,- až 2.000.000,- Kč**

Podlimitní

2.000.000,- až 4.997.000,- Kč***

Nadlimitní

> 4.997.000,- Kč***

vedení města

Vyhodnocení

dle zákona o veřejných zakázkách

*) v případě stavebních prací 500.000,- Kč
**) v případě stavebních prací 6.000.000,- Kč
***) v případě stavebních prací 125.451.000,- Kč

Systém hodnocení veřejné zakázky:



Jako preferované hodnotící kritérium je uplatněna výše nabídkové ceny.
Další hodnotící kritéria lze použít pouze výjimečně a pouze tehdy, kdy uplatnění dalších
hodnotících kritérií vyžaduje specifická povaha zakázky. V případě stanovení dalších
podmínek musí být hodnotícímu kritériu výše nabídkové ceny přiřazena minimálně váha
70 %.

Veřejné zakázky na internetu:
Zveřejnění na internetových stránkách zadavatele









Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Zadávací dokumentace včetně technické specifikace
Otázky dodavatelů a odpovědi
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Zápis o otevírání obálek (včetně hodnotící tabulky)
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Smlouvy včetně dodatků neprodleně po uzavření
Všechny výjimky (včetně zdůvodnění)
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Schéma zadávání veřejných zakázek

Zadání
veřejné
zakázky
Lhůta pro
podání 21 dnů

Nabídky
Otevírání obálek
komisí
(nejméně 3 členové)

Doporučení

Rada
města

Výběr

Smlouva
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