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Úvodní ustanovení 

1.1 Účel směrnice 

1. Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „směrnice“) upravuje 
závazný postup zadavatele1, tj. Města Kojetína nebo příspěvkové organizace zřízené Městem 
Kojetín (dále jen PO) při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu2. 

2. Ostatní zakázky podléhají v plném rozsahu podmínkám daným zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“). 

1.2 Cíle směrnice 

1. Zajistit realizaci veřejných zakázek malého rozsahu v souladu se zákonnými zásadami3. 

2. Zajistit jednotný postup zadavatele. 

3. Vybrat co nejvhodnější nabídku. 

4. Usnadnit kontrolní činnost Města Kojetín nad zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu. 

1.3 Pojmy 

1. Zástupcem zadavatele je pro účely této směrnice starosta nebo ředitel PO, tuto funkci jde 
písemně delegovat na jinou osobu. 

2. Činnost spojenou se zadáváním veřejných zakázek může vykonávat jakákoliv jiná osoba, která 
nemá zaměstnanecký nebo jiný obchodní vztah k dodavateli4. 

3. Veřejné zakázky malého rozsahu jsou rozděleny dle předpokládané hodnoty do dvou 
finančních limitů, kdy každý limit podléhá jinému způsobu zadávání 

a) předpokládaná hodnota ve finančním limitu A 

dodávky a služby  do 200 000 Kč bez DPH 

stavební práce  do 500 000 Kč bez DPH 

b) předpokládaná hodnota ve finančním limitu B 

dodávky a služby od 200 000,01 Kč bez DPH do 2 000 000 Kč bez DPH 

stavební práce od 500 000,01 Kč bez DPH do 6 000 000 Kč bez DPH 

4. Pro stanovení hodnoty veřejné zakázky pravidelné povahy je rozhodná u smlouvy na dobu 

a) určitou předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy 

b) neurčitou nebo jejíž trvání nelze přesně vymezit předpokládaná výše úplaty za 48 
měsíců 

  
Zadávání 

2.1 Zadávání v předpokládané hodnotě ve finančním limitu A 

1. Výzva k podání nabídky nemusí být písemně zpracována 

2. Oslovení dodavatelů nemusí mít písemnou formu, osloven může být i jeden dodavatel, který je 
vybrán na základě informací o trhu a zkušeností zástupce zadavatele. 

 
1 § 4, odst. 1, písm. d) zákona 
2 § 27 zákona 
3 § 6 a 31 zákona 
4 § 5 zákona 
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3. Za výběr nejvýhodnější nabídky zodpovídá osoba vykonávající činnosti spojené se zadáváním 
VZ. 

4. Na dodávky, služby ani stavební práce nemusí být uzavřena písemná smlouva s vybraným 
dodavatelem. 

5. Veřejná zakázka nepodléhá společné evidenci veřejných zakázek malého rozsahu na 
www.kojetin.cz a případná smlouva se neuveřejňuje. 

2.2 Zadávání v předpokládané hodnotě ve finančním limitu B 

1. Zadávání se zahájí zveřejněním na www.kojetin.cz (prostřednictvím informatika MěÚ. Rozsah 
zadání se stanovuje dle přílohy č. 6, písm. A zákona. Součástí zadání je zpravidla i prázdný 
krycí list nabídky5. 

2.  Požadavky na prokázání kvalifikace je možné omezit na kopie dokladů prokazujících  

a) právní postavení dodavatele a jeho zástupců 

b) oprávnění k rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací 

3. Jediným pravidlem pro hodnocení nabídek by neměla být cena. 

4. Výzva k podání nabídky musí být zaslaná prokazatelně minimálně 2 dodavatelům (písemně, 
e-mailem nebo do datové schránky). Doručenky, vytištěné e-mailové zprávy včetně zpráv 
o doručení nebo vytištěné zprávy o doručení do datové schránky se připojí k dokumentům 
spisu. 

5. Lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 7 dní a začíná běžet dnem následujícím po 
zahájení zadávání. 

6. Všechny obdržené nabídky musí být zaevidovány při přijetí nabídky (na obálku dané nabídky 
se vyznačí datum a čas podání nabídky) a po uplynutí lhůty pro podání nabídek musí být 
vyhotoven seznam doručených nabídek. 

7. Osoba vykonávající činnosti spojené se zadáváním VZ zajistí nejméně tříčlennou komisi pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek (dále jen komise), kterou tvoří minimálně 2 členové 
z hlediska odbornosti k předmětu zakázky a 1 člen Zastupitelstva města Kojetína, a to z členů 
schválených usnesením Rady města. 

8. Komise otevře obálky a zkontroluje, zda je nabídka úplná dle požadavků uvedených 
zadavatelem ve výzvě k podání nabídky a zkontroluje splnění kvalifikačních předpokladů 
(v případě neúplných podkladů uchazeče vyzve k jejich doplnění, veřejně dostupné údaje může 
ověřit a doplnit sama) nebo uchazeče vyloučí pro nesplnění kvalifikačních předpokladů. 
O výsledku jednání sepíše protokol. 

9. Na základě hodnotících kritérií uvedených ve výzvě k podání nabídky komise, vyhodnotí 
nejvhodnější nabídku a o průběhu jednání vypracuje protokol, který je podkladem pro výběr 
nejvhodnější nabídky. 

10. Dodavatele je možné vybrat i z jediné doručené nabídky nebo při splnění zadávacích podmínek 
jediným uchazečem. Přitom je nutné nabídku posuzovat na základě informací o trhu 
a zkušeností zadavatele. V případě pochybností může být jediná podaná nabídka důvodem ke 
zrušení veřejné zakázky. 

11. Zástupce zadavatele předloží návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo návrh na 
zrušení veřejné zakázky Radě města, současně může předložit ke schválení i návrh smlouvy 
s dodavatelem. 

12. Veřejná zakázka podléhá další evidenci veřejných zakázek malého rozsahu na www.kojetin.cz. 
Podklady ke zveřejnění dává osoba vykonávající činnosti spojené se zadáváním VZ 
neodkladně po rozhodnutí Rady města informatikovi MěÚ Kojetín. 

 
5 příloha č. 1 směrnice 

http://www.kojetin.cz/
http://www.kojetin.cz/
http://www.kojetin.cz/
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13. Osoba vykonávající činnosti spojené se zadáváním veřejné zakázky dle tohoto odstavce zajistí 
uveřejnění všech povinných informací na profilu zadavatele (KDV), a to v souladu s příslušnými 
ustanovením zákona, zejména § 219 zákona. 

  
Zvláštní postupy 

1. Zadáváním veřejné zakázky malého rozsahu může být na základě mandátní smlouvy pověřen 
i externí subjekt v případě, že jde o splnění dalších podmínek, vyplývajících zejména 
z dotačních titulů. Podklady externímu subjektu poskytuje zástupce zadavatele nebo příslušný 
odbor Městského úřadu nebo ředitel PO. 

2. Zástupce zadavatele může v případech 

a) nutnosti dodržení odlišných postupů zadávání vyplývajících z podmínek dotačních 
titulů 

b) naplnění podmínek dle § 11, 29 nebo 30 zákona 

c) pro nutné okamžité zvládnutí živelních událostí nebo krizových situací 

rozhodnout o odlišném postupu při zadání veřejné zakázky než stanovuje směrnice. 

3. Zástupce zadavatele může rozhodnout o odlišném postupu při zadávání veřejné zakázky 
v případě zadávání zakázky společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 

4. Zakázky zadávané dle zvláštních postupů podléhají evidenci a uveřejnění dle předchozích 
ustanovení směrnice. 

  
Závěrečná ustanovení 

1. Za dodržování směrnice zodpovídá zástupce zadavatele. 

2. Informatik MěÚ, případě osoba provádějící aktualizaci internetových stránek Města Kojetína 
zveřejňuje informace o zakázkách malého rozsahu neodkladně, stejně tak jako správce profilu 
zadavatele informace o smlouvách. 

3. Touto směrnicí se ruší Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu z 15.03.2017. 

4. Tato směrnice nabývá účinnosti 15.10.2019. 

5. Zakázky malého rozsahu zadávané před termínem účinnosti směrnice se řídí směrnicí ze dne 
15.03.2017.  

 

 

 

 

 
Ing. Leoš Ptáček Miloslav Oulehla 
starosta místostarosta 
 
 

Přílohy 
Krycí list nabídky 
 

Další informace 
Zpracoval: Ing. Petr Flora, vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a dopravy 
 
Schváleno usnesením Rady města č. 506/10-19 dne 09.10.2019.  
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Krycí list nabídky 
 

Název zakázky: 

 

 

1. Základní identifikační údaje 

1.1. Zadavatel 

Název: Město Kojetín 

Sídlo: Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

Tel./fax + 420 581 277  

e – mail radnice@radnice.kojetin.cz 

IČ: 00301370 

DIČ: CZ00301370 

1.2. Dodavatel  

Název:  

Sídlo:  

Tel./fax  

e – mail  

IČ:  

DIČ:  

Spisová značka v obchodním rejstříku:  

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:  

Kontaktní osoba:  

Tel/fax:  

e-mail  

2. Formulář nabídky 

Položka 
Cena celk. bez 

DPH 

DPH 

(sazba    %) 

DPH 

(sazba    %) 

Cena celkem 

včetně DPH 

Předmět zakázky     

Délka záruční doby (počet měsíců):  

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat 

Popis oprávněné osoby:  

Titul jméno příjmení:  

Funkce:  
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