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Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 

Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 10.12.2018 usnesením č. R50/3-2018 usnesla 

vydat na základě ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto směrnici: 

 

 

Část I 

Obecná ustanovení 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Město Bakov nad Jizerou (dále jen „město“) je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 

4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“). ZZVZ stanovuje závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek - 

postupy vedoucí k uzavření smlouvy. Pro zakázky malého rozsahu (dále též „ZMR“) lze tato 

pravidla aplikovat pouze podpůrně a nikoliv závazně. 

2. Tato směrnice upravuje postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu hrazených 

z rozpočtu města, které v souladu s § 27 a § 31 ZZVZ není zadavatel povinen zadávat dle tohoto 

zákona, s výjimkou dodržování § 6 a § 219. 

3. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance města Bakov nad Jizerou jako vnitřní 

předpis zaměstnavatele poté, co s ním byli v souladu s pracovněprávními předpisy seznámeni.  

4. Tato směrnice upravuje kompetence a odpovědnost jednotlivých osob. V rozsahu stanoveném 

touto směrnicí jsou tyto osoby pověřeny k právnímu jednání jménem města. 

5. Příspěvkové organizace jsou povinny řídit se touto směrnicí a postupovat v souladu s jejími 

ustanoveními. 

 

Článek 2 

Vymezení pojmů 

1. Veřejná zakázka malého rozsahu je taková zakázka, jejíž předpokládaná hodnota u dodávek 

nebo služeb je rovna nebo nižší částce 2.000.000 Kč bez DPH a u stavebních prací je rovna 

nebo nižší částce 6.000.000 Kč bez DPH. Zadáním zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy 

mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, 

služby nebo stavební práce.  
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2. Smlouvou je každé dvoustranné nebo vícestranné právní jednání bez ohledu na jeho slovní 

označení založené na projevu vůle smluvních stran, z něhož vznikají smluvním stranám práva 

a povinnosti. 

3. Zadávacím řízením je postup zadavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož 

účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího 

řízení. 

4. Výběrovým řízením je postup stanovený touto směrnicí, jehož účelem je zadání zakázky, a to 

až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. 

5. Profil zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na 

kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. 

6. Elektronické tržiště je webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání zakázek. 

 

Článek 3 

Hlavní zásady zadávání 

1. Zakázky jsou zadávány dle potřebnosti zadavatele s důrazem na naplňování principů 3E, tj. 

účelnost, hospodárnost a efektivitu nakládání s finančními prostředky v rámci schváleného 

rozpočtu města. 

2. Odpovědná osoba zadavatele je povinna oslovovat pouze takové dodavatele, o kterých má 

dostupné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností požadované 

plnění schopni řádně a včas dodat. Volbu oslovených dodavatelů musí být schopna zdůvodnit. 

3. Odpovědná osoba je povinna zjistit cenu obvyklou v místě a čase plnění. 

4. Zakázky musí být zadávány transparentním a nediskriminačním postupem, při zachování 

rovného zacházení a dodržení zásady přiměřenosti a zásad dle ustanovení § 6 odst. 3 ZZVZ. 

5. Zásada transparentnosti spočívá v zajištění co největší průhlednosti řízení, možnosti 

přezkoumání celého řízení a možnosti kontroly postupu v řízení. Zásada přiměřenosti se 

vztahuje zejména k charakteru, předmětu a hodnotě plnění veřejné zakázky. 

6. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace spočívá zejména v povinnosti zadavatele 

zacházet stejným způsobem se všemi dodavateli v rámci celého průběhu zakázky, ve 

stanovení stejných podmínek účasti v řízení všem uchazečům a ve vyloučení podmínek, které 

nesouvisejí s předmětem zakázky. 

7. Zadavatel je při postupu podle této směrnice, a to při vytváření zadávacích podmínek, 

hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem 

k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Svůj postup je zadavatel povinen řádně 

odůvodnit.  

8. Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané 

hodnoty pod finanční limity uvedené v článcích 5 až 7. Přitom je povinen respektovat věcné, 

místní i časové souvislosti zakázky. Je-li zakázka rozdělena na části, stanoví se předpokládaná 

hodnota dle § 18 ZZVZ. 
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9. Veškeré postupy jsou při respektování všech zásad a principů realizovány tak, aby 

představovaly pro zadavatele i dodavatele co nejmenší administrativní zátěž. 

10. Jestliže v sobě veřejná zakázka zahrnuje více druhů veřejných zakázek (dodávky, služby, 

stavební práce), určí zadavatel hlavní předmět veřejné zakázky dle ustanovení § 15 ZZVZ. 

 

Článek 4 

Členění zakázek 

1. Úměrně předpokládané hodnotě plánované veřejné zakázky, s ohledem na transparentnost, 

naplňování principů 3E a administrativní náročnost postupu, se pro účely této směrnice 

zakázky malého rozsahu rozdělují do tří kategorií, přičemž každá kategorie podléhá 

příslušnému způsobu administrace stanovenému v následujících článcích. 

2. Elektronické tržiště může zadavatel využít tehdy, pokud je předmětem zakázky běžně 

dostupné zboží nebo služby, pro zadavatele nepředstavuje specifikace předmětu zakázky 

složitý problém, případně hodnocení zakázky lze provést jednoduchým hodnocením 

v jednotlivých hodnotících kritériích. 

 

Část II 

Postupy při zadávání zakázek dle jednotlivých kategorií 

Článek 5 

Zadávání zakázek I. kategorie  

Přímé zadání – do 150.000 Kč bez DPH 

1. Zakázky malého rozsahu I. kategorie jsou realizovány přímým zadáním konkrétnímu 

dodavateli na základě objednávky, bez formalizovaného výběrového řízení.  

2. Za zadání zakázky odpovídá správce příslušné rozpočtové kapitoly, je při tom povinen vycházet 

z informací na trhu a ze svých zkušeností a odborného úsudku. 

3. Objednávku podepisují kromě správce rozpočtové kapitoly rovněž starosta, místostarosta, 

vedoucí úřadu a vedoucí finančního odboru. 

4. Postup uvedený v předchozích odstavcích se nevztahuje na operativní drobné nákupy do výše 

5.000 Kč bez DPH. V těchto případech se vyžaduje souhlas vedoucího finančního odboru. 
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Článek 6 

Zadávání zakázek II. kategorie  

Poptávkové řízení – od 150.001 Kč bez DPH do 500.000 Kč bez DPH 

1. Za zadání zakázky je zodpovědný vedoucí příslušného odboru. Osobou odpovědnou za 

přípravu podkladů je vedoucí a referenti příslušných odborů. Za administraci odpovídá 

odpovědná osoba – projektový pracovník.  

2. Při vlastní realizací zakázky jsou vedoucí a referenti příslušných odborů povinni: 

 zajistit zpracování písemné poptávky k podání nabídek, 

Při vlastní realizaci zakázky je odpovědná osoba povinna:  

 zajistit zaslání poptávky minimálně 3 dodavatelům,  

 zajistit vyhotovení zprávy o vyhodnocení poptaných uchazečů, která bude obsahovat 

identifikační údaje uchazečů, požadovaná kritéria, výsledek hodnocení, včetně návrhu 

smlouvy, a předložit jej radě města,  

 zajistit informování všech uchazečů o výsledku poptávkového řízení po odsouhlasení 

radou města,  

 vést evidenci dokumentace poptávkového řízení související se zakázkou, včetně 

originálu smlouvy.  

3. Písemná poptávka musí obsahovat alespoň: 

 název a předmět zakázky, případně další podmínky zakázky, 

 kontaktní osobu zadavatele (jméno a příjmení, zařazení, telefonické a emailové 

spojení), 

 požadovaná kritéria,  

 lhůtu pro podání nabídek,  

 návrh smlouvy, 

 informaci o tom, že všeobecné obchodní podmínky města jsou k dispozici na 

webových stránkách města.  

4. Všeobecné obchodní podmínky města tvoří přílohu č. 1 a 2 této směrnice.  

5. Vzorový formulář zprávy o vyhodnocení poptávkového řízení je přílohou č. 3 této směrnice. 

6. Vedoucí příslušného odboru, popř. oddělení je povinen projednat s vedoucím finančního 

odboru soulad zakázky se schváleným rozpočtem města. 

7. O výběru nejvhodnější nabídky u zakázek II. kategorie rozhoduje rada města. Totéž platí i pro 

případ, že zadavatel obdrží pouze jednu nabídku. Rada města není povinna akceptovat návrh 

příslušného vedoucího na výběr nejvhodnější nabídky. 

8. Zadavatel zvolí lhůtu pro podání nabídek přiměřeně povaze předmětu zakázky a 

předpokládané náročnosti na sestavení nabídky. 

9. Účastníkům poptávkového řízení nevzniká právo na úhradu nákladů vzniklých jim v zadávacím 

řízení. Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům poptávkového řízení nevrací.  

10. Na plnění předmětu zakázky se uzavírá písemná smlouva, a to minimálně ve trojím vyhotovení 

s tím, že dvojí vyhotovení originálu smlouvy zůstane Městu Bakov nad Jizerou. Přičemž jedno 

vyhotovení smlouvy přiloží odpovědná osoba k vlastní dokumentaci zakázky a jedno 
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vyhotovení smlouvy bude uloženo na odboru vedení města. Smlouvu schvaluje rada města. 

Návrh smlouvy připraví referent příslušného odboru po konzultaci s vedoucím odboru. 

Výslednou kontrolu návrhu smlouvy po stránce právní provede právník města. Právní vztahy 

neupravené smlouvou se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na 

webových stránkách města (viz https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-

zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/).  

11. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo mu neposkytne 

dostatečnou součinnost, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako 

druhý v pořadí, a to ve stejném znění jako byl předložen návrh smlouvy s vítězným uchazečem, 

pouze s jinou částkou. Neuzavře-li smlouvu ani druhý uchazeč, může uzavřít zadavatel 

smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Obdobně jako v předcházejících 

případech se postupuje i v případě, že smlouvu neuzavře ani třetí uchazeč, tj. zadavatel může 

uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí atd. Tento postup již rada 

neschvaluje, a to za předpokladu, že vysoutěžená cena je kryta rozpočtem města.  

12. Pokud odpovědná osoba poskytne některému uchazeči upřesňující či doplňující informace 

k zakázce, je povinna je poskytnout rovněž všem ostatním zájemcům. 

13. Odpovědná osoba je povinna sledovat věcné a časové plnění smlouvy a s dostatečným 

předstihem předložit návrhy na uzavření dodatku, na uplatnění sankcí, záruk či k ukončení 

smluvního vztahu. 

14. Zadavatel může umožnit změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky: 

 jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

 nemění celkovou povahu zakázky a 

 hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena 

sjednaná ve smlouvě na zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny. Celkový cenový 

nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 

realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

 

Článek 7 

Zadávání zakázek III. kategorie  

(od 500.001 Kč bez DPH do 2.000.000 Kč bez DPH u dodávek a služeb, od 500.001 Kč bez DPH do 

6.000.000 Kč bez DPH u stavebních prací) 

1. Za zadání zakázky je zodpovědný vedoucí příslušného odboru. Osobou odpovědnou za 

přípravu podkladů je vedoucí a referenti příslušných odborů. Za administraci odpovídá 

odpovědná osoba – projektový pracovník.  

2. Při vlastní realizací zakázky jsou vedoucí a referenti příslušných odborů povinni: 

 zajistit zpracování písemné výzvy k podání nabídek, 

https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/
https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/
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 zajistit předložení výzvy a seznamu poptaných uchazečů ke schválení radě města 

(seznam poptaných uchazečů tvoří přílohu č. 6 této směrnice).  

Při vlastní realizaci zakázky je odpovědná osoba povinna:  

 zajistit zaslání výzvy nejméně třem dodavatelům, je-li to s ohledem na charakter 

zakázky možné, a to všem současně a každému zvlášť, 

 zajistit uveřejnění výzvy na webových stránkách města po dobu nejméně 10 dnů, příp. 

na elektronickém tržišti, na webových stránkách poskytovatele dotací apod. 

 zajistit svolání hodnotící komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení 

nabídek, 

 zajistit na základě výsledků hodnocení přípravu materiálu do rady města, jehož 

předmětem bude návrh na výběr nejvhodnější nabídky, včetně zprávy o posouzení 

a hodnocení nabídek, 

 zajistit informování všech uchazečů o výsledku výběrového řízení po odsouhlasení 

radou města,  

 zajistit zveřejnění zprávy o výsledku a smlouvy na webových stránkách města po 

odsouhlasení radou města,  

 vést evidenci dokumentace související se zakázkou, včetně originálu smlouvy.  

3. Písemná výzva musí obsahovat alespoň: 

 identifikační údaje zadavatele a osoby jím pověřené k zastupování, 

 předmět zakázky, případně další podmínky zakázky, 

 požadavky na prokázání kvalifikace doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé 

v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením, přičemž zadavatel 

si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů;  

 pravidla pro hodnocení nabídek, požadavek na způsob zpracování nabídky a lhůtu 

pro podání nabídek a místo podání nabídek, 

 návrh smlouvy, 

 informaci o tom, že všeobecné obchodní podmínky města jsou k dispozici na 

webových stránkách města (viz https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-

zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/ )  

 informaci o tom, že hodlá-li dodavatel část zakázky poskytnout prostřednictvím 

poddodavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a věcně vymezit 

rozsah plnění; rozsah plnění poskytovaného prostřednictvím poddodavatele nesmí 

přesáhnout 50 % objemu zakázky; zadavatel může požadovat jejich základní 

a profesní způsobilost; 

 prohlášení o tom, že si zadavatel vyhrazuje právo: 

 výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu úplně nebo částečně zrušit,  

 změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky výběrového řízení 

v průběhu lhůty pro podání nabídek,  

 nevybrat žádného z účastníků výběrového řízení,  

 neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem, 

 před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace 

uváděné v nabídce účastníkem výběrového řízení.  

4. Všeobecné obchodní podmínky města tvoří přílohu č. 1 a 2 této směrnice.  

5. Vzorový formulář oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínek je přílohou č. 4 této 

směrnice. 

6. Vedoucí příslušného odboru, popř. oddělení je povinen projednat s vedoucím finančního 

odboru soulad zakázky se schváleným rozpočtem města. 

https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/
https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/
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7. O výběru nejvhodnější nabídky u zakázek III. kategorie rozhoduje rada města. Totéž platí i pro 

případ, že zadavatel obdrží pouze jednu nabídku. Rada města není povinna akceptovat návrh 

komise na výběr nejvhodnější nabídky. 

8. Na návrh odpovědné osoby může rada města rozhodnout o požadavku poskytnutí jistoty, a to 

pouze v případě zakázek III. kategorie. Výše jistoty nesmí přesáhnout 2 % předpokládané 

hodnoty zakázky (viz článek 8).  

9. Osoby, které se účastní zadávacího řízení, jsou povinny zachovávat mlčenlivost 

o skutečnostech, které se dozví v průběhu zadávaní zakázky, zejména nejsou oprávněny 

sdělovat uchazečům údaje týkající se nabídky jiného uchazeče, a to do doby podpisu smlouvy 

s vybraným uchazečem, popř. do zrušení zadávacího řízení. 

10. Lhůta pro podání nabídek nesmí být u zakázek III. kategorie kratší než 10 dnů.  

11. Účastníkům výběrového řízení nevzniká právo na úhradu nákladů vzniklých jim v zadávacím 

řízení. Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům výběrového řízení nevrací.  

12. Zadavatel může vyloučit dodavatele pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že: 

 plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících 

z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů 

nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění zadávané zakázky, 

 se dodavatel dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení 

závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se 

zadavatelem zadávané zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla 

k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným 

sankcím, 

 se dodavatel dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo 

po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje 

jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu 

bylo uloženo kárné opatření, 

 na základě negativních zkušeností zadavatele s dodavatelem z předchozích zakázek.  

13. Na plnění předmětu zakázky se uzavírá písemná smlouva, a to minimálně ve trojím vyhotovení 

s tím, že dvojí vyhotovení originálu smlouvy zůstane Městu Bakov nad Jizerou. Přičemž jedno 

vyhotovení smlouvy přiloží odpovědná osoba k vlastní dokumentaci zakázky a jedno 

vyhotovení smlouvy bude uloženo na odboru vedení města. Smlouvu schvaluje rada města. 

Návrh smlouvy připraví referent příslušného odboru po konzultaci s vedoucím odboru. 

Výslednou kontrolu návrhu smlouvy po stránce právní provede právník města. Právní vztahy 

neupravené smlouvou se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na 

webových stránkách města (viz https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-

zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/ ). 

14. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo mu neposkytne 

dostatečnou součinnost, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako 

druhý v pořadí, a to ve stejném znění jako byl předložen návrh smlouvy s vítězným uchazečem, 

pouze s jinou částkou. Neuzavře-li smlouvu ani druhý uchazeč, může uzavřít zadavatel 

smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Obdobně jako v předcházejících 

případech se postupuje i v případě, že smlouvu neuzavře ani třetí uchazeč, tj. zadavatel může 

uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí atd. Tento postup již rada 

neschvaluje, a to za předpokladu, že vysoutěžená cena je kryta rozpočtem města.  

15. Pokud odpovědná osoba poskytne některému uchazeči upřesňující či doplňující informace 

k zakázce, je povinna je poskytnout rovněž všem ostatním zájemcům. 

https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/
https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/
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16. Odpovědná osoba je povinna sledovat věcné a časové plnění smlouvy a s dostatečným 

předstihem předložit návrhy na uzavření dodatku, na uplatnění sankcí, záruk či k ukončení 

smluvního vztahu. 

17. Zadavatel může umožnit změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky: 

 jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

 nemění celkovou povahu zakázky a 

 hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena 

sjednaná ve smlouvě na zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny. Celkový cenový 

nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 

realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

 

Článek 8 

Jistota 

1. Při zadávání zakázky III. kategorie může vedoucí příslušného odboru navrhnout požadavek 

složení jistoty.  

2. Výše jistoty se stanoví v absolutní částce do 2% předpokládané hodnoty zakázky nebo do 5% 

předpokládané hodnoty zakázky, jestliže v zadávacím řízení bude použita elektronická aukce. 

Jistotu poskytne účastník formou složení peněžní částky na účet zadavatele.  

3. Peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem uvolní zadavatel účastníkovi 

spolu s úrokem zúčtovaným finančním ústavem, 

a. jehož nabídka byla vybrána jako vítězná nebo s nímž bylo možno uzavřít smlouvu jako 

s dalším v pořadí dle zadávacích podmínek, do 20 dnů po uzavření smlouvy, 

b. jehož nabídka nebyla vybrána jako vítězná a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu jako 

s dalším v pořadí dle zadávacích podmínek, do 20 dnů po zveřejnění oznámení 

o výběru vítězné nabídky, 

c. který byl ze zadávacího řízení vyloučen, do 20 dnů po vyloučení, 

d. pokud bylo zadávací řízení zrušeno, do 20 dnů po odeslání oznámení o zrušení 

zadávacího řízení.  

4. Pokud smlouva na zakázku stanoví povinnost účastníka složit zadavateli na jeho účet peněžní 

jistotu zajišťující plnění smluvních povinností účastníka, a pokud to zadavatel výslovně uvede 

v zadávacích podmínkách, bude jistota dle tohoto článku poskytnutá účastníkem, s nímž byla 

uzavřena smlouva na zakázku (nebo její příslušná část), použita jako jistota dle smlouvy na 

zakázku, a bude uvolněna v souladu se smlouvou na zakázku.  

5. Poskytnutá jistota připadá zadavateli, pokud účastník v rozporu se zadávacími podmínkami 

zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu, nebo jestliže účastník nesplnil povinnost 

poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy. Rozhodnutí o propadnutí jistoty 

musí zadavatel řádně odůvodnit a nejpozději do 20 dnů doručit příslušnému účastníkovi.  
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Část III 

Hodnocení nabídek 

Článek 9 

Pravidla pro ustavení a činnost hodnotící komise 

1. Hodnotící komise musí být nejméně tříčlenná. Členy hodnotící komise mohou být určeni 

zaměstnanci zadavatele, členové zastupitelstva města či přizvaní odborníci, kteří působí 

v oblasti věcně odpovídající předmětu zakázky. 

2. Společně s členy hodnotící komise jsou určeni nejméně dva jejich náhradníci. 

3. Hodnotící komise provede ve stanoveném termínu otevření obálek s nabídkami, posouzení 

kvalifikace dodavatelů a posouzení nabídek z hlediska jednak splnění požadavků zadavatele 

na předmět plnění a jednak případné mimořádně nízké nabídkové ceny. 

4. Nabídky, které nesplní požadavky zadavatele, musí být z dalšího průběhu výběrového řízení 

vyřazeny. To neplatí v případě formálních nedostatků a chyb, které nemají vliv na výši 

nabídkové ceny, odstraní-li je uchazeč ve lhůtě stanovené hodnotící komisí. Ostatní nabídky 

budou vyhodnoceny dle stanovených hodnotících kritérií. 

5. Po provedeném vyhodnocení nabídek určí hodnotící komise nejvýhodnější nabídku a navrhne 

radě města uzavření smlouvy s dodavatelem, který tuto nabídku předložil.  

6. Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek je přílohou č. 5 této směrnice. 

Článek 10 

Způsoby hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek provádí hodnotící komise podle hodnotících kritérií uvedených v zadávacích 

podmínkách. Jako vítěznou nabídku vyhodnotí ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro realizaci nebo 

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Podpůrně lze využít možnosti dle § 39 ZZVZ, tedy že není určeno 

pořadí jednotlivých úkonů zadavatele pro posouzení a hodnocení nabídek, tedy že zadavatel si může 

stanovit pořadí jednotlivých kroků, např. nejdříve vyhodnotí nabídky a poté zkontroluje pouze 

vybranou nabídku vybraného dodavatele. Tato skutečnost je v takovém případě uvedena v protokolu. 

Článek 11 

Postup při hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny 

1. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek sestupně podle předložených nabídkových cen. 

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

2. Pokud zadavatel nestanoví jinak, rozhoduje při hodnocení dle kritéria nejnižší nabídkové ceny 

konečná cena (včetně všech daní a poplatků).  
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Článek 12 

Nepřiměřeně nízká nabídková cena 

1. Při hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny posoudí hodnotící 

komise též výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu zakázky. 

2. Nepřiměřeně nízká nabídková cena bude hodnocena komisí takto: 

 Hodnotící komise sečte nabídkové ceny všech uchazečů a vydělí je počtem uchazečů, 

čímž získá průměrnou nabídkovou cenu. 

 Průměrnou nabídkovou cenu posoudí k nabízené ceně jednotlivého uchazeče. Tímto 

posouzením získá zadavatel odchylky nabídkových cen od průměrné nabídkové ceny. 

 Odchylky nabízené ceny směrem dolů od průměrné nabídkové ceny jsou definovány 

takto: < 10 % = odchylka optimální, < 10 – 20 % = odchylka se zvýšenou mírou rizika, 

20 – 30 % = odchylka riziková, > 30 % = odchylka extrémní. 

3. Nabídka s odchylkou extrémní může být vyřazena, případně hodnotící komise požádá 

o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. 

4. U nabídky s odchylkou rizikovou komise požádá o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové 

ceny. 

Článek 13 

Postup při hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky 

1. Při hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídek stanoví zadavatel ve 

výzvě hodnotící kritéria, kterým přiřadí váhu důležitosti v %.  

2. Hodnotící kritéria budou zvolena s ohledem na předmět zakázky. 

3. Součástí hodnotících kritérií musí být nabídková cena. Váha kritéria u nabídkové ceny nesmí 

být nižší než 60 %.  

4. Hodnotícími kritérii mohou být: kvalita nabízeného plnění, termín plnění, délka záruční doby, 

rychlost servisu, náklady životního cyklu, estetické nebo funkční vlastnosti, technická úroveň, 

uživatelská přístupnost apod. Hodnotícím kritériem nesmí být reference uchazeče nebo 

smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností zadavatele, nebo platební podmínky 

(např. výše smluvní pokuty, lhůta splatnosti faktur apod.). 

5. Při hodnocení dílčích kritérií, kdy zadavatel požaduje nejnižší hodnotu jako nejvýhodnější, se 

použije následující postup výpočtu:  

nejvýhodnější dílčí kritérium 

     x 100 x váha v procentech = počet bodů 

hodnocené dílčí kritérium 

6. Při hodnocení dílčích kritérií, kdy zadavatel požaduje nejvyšší hodnotu jako nejvýhodnější, se 

použije následující postup výpočtu:  

hodnocené dílčí kritérium 

     x 100 x váha v procentech = počet bodů 

nejvýhodnější dílčí kritérium 
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7. Nejvyšší součet bodových hodnot všech hodnocených kritérií je považován za ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku.  

 

Část IV 

Společná ustanovení 

Článek 14 

Všeobecná ustanovení 

1. V souladu s hospodařením města a plněním rozpočtu jsou realizovány zakázky dle plánu 

činnosti. Odpovědné osoby jsou povinny připravit časový harmonogram jednotlivých akcí 

a veškeré podklady nutné k realizaci výběrového řízení na dodavatele, včetně zajištění 

vyjádření finančního odboru města, který je odpovědný za finanční hospodaření města. 

2. Všechny písemnosti v zadávacím řízení, vyjma výzvy k podání nabídek, bude zadavatel 

doručovat přednostně elektronicky na emailovou adresu uvedenou dodavatelem na krycím 

listu nabídky. Elektronicky (emailem) doručované písemnosti budou považovány za doručené 

okamžikem jejich odeslání. 

3. Odpovědná osoba uveřejní na webových stránkách města celé znění smlouvy nebo rámcové 

smlouvy uzavřené na zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího 

uzavření, na profilu zadavatele zveřejní smlouvy s plněním vyšším než 500 tis. Kč bez DPH. 

Odpovědná osoba neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů 

podle zvláštních právních předpisů. 

4. Odpovědná osoba je pověřena vedením a správou spisu. Povinnosti zadavatele k uchování 

dokumentace se řídí ustanoveními §§ 216 – 219 ZZVZ.  

 

Článek 15 

Výjimky 

1. Postupy stanovené touto směrnicí nemusí být dodrženy v případě zadání zakázky řešící 

bezprostřední následky havarijních stavů, živelních pohrom či odvracení možného obecného 

ohrožení. Nastane-li takový případ, musí o tom být na nejbližším zasedání informována rada 

města.  

2. Rada města může rozhodnout o výjimce z této směrnice a postupů dle této směrnice 

a rozhodnout o zadání zakázky jednomu uchazeči. Jedná se případy, kdy nemůže zakázku 

splnit jiný uchazeč např. z důvodu ochrany autorských či licenčních práv, jedinečné 

technologie, časové tísně apod. Odůvodnění výjimky připravuje správce rozpočtové kapitoly, 

který o výjimku žádá. 
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3. Je-li zakázka zcela nebo zčásti financována prostřednictvím dotace, mají před použitím této 

směrnice přednost závazná pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu stanovená 

příslušným poskytovatelem dotace.  

4. Ve vhodných případech bude město preferovat společné zadávání (s okolními obcemi, 

s příspěvkovými organizacemi). Ve smlouvě o společném zadávání bude dohodnuto, podle 

jakých pravidel se bude postupovat. 

 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení a účinnost 

1. Touto směrnicí se zrušuje platnost Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu, evidenční 

číslo vnitřního předpisu 1/2017. 

2. Směrnice nabývá účinnosti dne 1.1.2019. Zakázky vypsané před účinností této směrnice 

budou dokončeny dle dosavadní směrnice. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Radim Šimáně 

starosta města 

Václav Grünwald 

místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


