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Článek 1 

Úvod 

(1) Problematika zadávání veřejných zakázek je v rámci legislativy České republiky 

v souladu s legislativou Evropské unie upravena zvláštním předpisem 1). 

(2) Veřejnou zakázkou ve smyslu zvláštního předpisu 1) je každá zakázka realizovaná 

na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je 

úplatné poskytnutí dodávek a služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. 

Specifikaci pojmu předmět veřejné zakázky upravuje zvláštní předpis 2). 

(3) Zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „zadavatel“) je pro účely 

této směrnice: 

a) Město Moravská Třebová (dále jen „město“), 

b) příspěvkové organizace zřízené městem, 

c) obchodní společnost založená městem, Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 

(dále jen "Technické služby"), pro veřejné zakázky v rámci výkonu hospodářské činnosti 

města a to pro dodávky, služby nebo stavební práce externích dodavatelů v členění na 

jednotlivé objekty (bytové domy, nebytové domy, bytové jednotky, nebytové jednotky). 

(4) Odpovědná osoba zadavatele: 

a)  pro město  

a. a. příslušný/příslušná vedoucí odboru městského úřadu pro město (osoba 
zodpovědná za příslušnou část rozpočtu města),  

a. b. velitel/velitelka městské policie pro městskou policii, 

b) pro příspěvkové organizace ředitel/ředitelka příspěvkové organizace, 

c) pro Technické služby jednatel/jednatelka společnosti.  

(5) Zadavatel je povinen vždy dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení 

a zákazu diskriminace. Zajištění transparentního, rovného a nediskriminačního postupu 

při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen "zakázka") a jejich 

vyhodnocování je řešeno touto Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Moravská Třebová (dále jen "směrnice"). 

                                            

1) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veř ejných zakázek, ve znění pozdějš ích př edpisů  

2) § 14 a 15 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
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(6) Předpokládanou hodnotou zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše 

peněžitého závazku vyplývající z plnění zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro 

účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané 

hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty. Při stanovení 

předpokládané hodnoty zakázky se postupuje přiměřeně podle pravidel, která jsou 

upravena zvláštním předpisem 3). Je-li zakázka rozdělena na části, je pro stanovení 

předpokládané hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí 

zakázky s tím, že pro jednotlivé části zakázky platí stejný postup jako pro zakázku 

celou. 

Článek 2 

Předmět úpravy 

(1) Směrnice stanovuje postup při zadávání a vyhodnocování zakázek, u nichž výše 

předpokládané hodnoty nepřesáhne v případě zakázek na dodávky nebo zakázek na 

služby částku 2,000.000 Kč bez DPH a v případě zakázek na stavební práce 

nepřesáhne částku 6,000.000 Kč bez DPH 4). 

(2) Směrnice se vztahuje na zakázky kryté ze všech finančních prostředků, s kterými 

hospodaří příslušný zadavatel, pokud zadání zakázky nepodléhá jinému zvláštnímu 

právnímu předpisu (např. Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných 

ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek). 

(3) Směrnice dále stanovuje konkrétní povinnosti odpovědným osobám zadavatele, 

které odpovídají za přípravu, zadání a řízení zakázek a za vyhodnocování podaných 

nabídek na jimi řízeném úseku.   

Článek 3 

Obecné zásady 

(1) Zakázkou pro účely tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí stavebních prací, 

dodávek a služeb zahrnutých v rozpočtu zadavatele na příslušný kalendářní rok v 

objemu dosahujícím níže uvedených limitů. Jednotlivé rozpočtované položky je žádoucí 

kumulovat pro potřeby zadávacího řízení do skupin věcně příbuzných s cílem 

                                            

3) § 16 až § 27 zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

4) § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
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dosáhnout při dodržení požadované kvality co nejhospodárnějšího vynaložení 

finančních prostředků. Za řádné posouzení rozpočtových položek a jejich zařazení do 

zakázek zodpovídá odpovědná osoba zadavatele. 

(2) Pokud to předmět zakázky umožňuje, je vhodné z ekonomického hlediska tzv. 

sdružení zakázek, tj. postup, kdy zakázka pro město, příspěvkovou organizaci a 

Technické služby, případně v rámci příspěvkových organizací, bude realizována jako 

jeden celek.  

(3) Zadání zakázky je možno provést výhradně za předpokladu, že potřebné finanční 

prostředky ve výši předpokládané hodnoty zakázky včetně DPH jsou součástí 

schváleného rozpočtu organizace v příslušném roce, pokud není zadavatelem 

stanoveno jinak.  

(4) Za věcný a administrativní postup, formu přípravy, zadání a řízení zakázek, 

formulaci a rozsah zadávací dokumentace, stanovení požadavků na prokázání 

kvalifikačních předpokladů, určení kritérií pro hodnocení nabídek a vyhodnocení 

nabídek a složení hodnotící komise zodpovídá odpovědná osoba zadavatele.  

(5) Odpovědná osoba zadavatele odpovídá za soulad jí předkládaných návrhů a 

podkladů s touto směrnicí a za dodržení peněžitého závazku vzhledem k rozpočtu 

zadavatele v příslušném roce. 

(6) Odpovědná osoba zadavatele – příspěvkové organizace odpovídá za postup v 

souladu se strukturou zakázek schválenou vedením města. Struktura zakázek definuje 

jednotlivé typy zakázek malého rozsahu, které organizace v průběhu roku realizuje 

nebo může realizovat.  Příspěvkové organizace povedou evidenci jednotlivých 

schválených zakázek (přímo v účetnictví pomocí členění na jednotlivé analytické účty 

nebo jinou formou umožňující kontrolu souladu nákupu zboží, realizace dodávek, 

služeb, stavebních prací apod. s vnitřním předpisem). 

(7) Zakázky lze realizovat v elektronické podobě formou elektronických zadávacích 

řízení a elektronických aukcí za použití stanoveného softwarového nástroje. Odlišnosti 

pro elektronickou formu jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Článek 4 

Kategorizace veřejných zakázek malého rozsahu 

Pro zadávání zakázek platí následující kategorizace: 
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a) Zakázky kategorie A, u kterých nepřesáhne výše předpokládané hodnoty zakázky 

částku 150.000 Kč bez DPH. 

b) Zakázky kategorie B, u kterých nepřesáhne výše předpokládané hodnoty zakázky 

částku 300.000 Kč bez DPH.  

c) Zakázky kategorie C, u kterých nepřesáhne výše předpokládané hodnoty zakázky 

částku 2,000.000 Kč bez DPH u dodávek a služeb a částku 6,000.000 Kč bez DPH u 

stavebních prací. 

Článek 5 

Postup při zadávání zakázek kategorie A 

(1) Smluvní vztah je realizován na základě objednávky nebo smlouvy. Na objednávky 

dle tohoto článku se nevztahuje směrnice č. 12/2011, Postup při tvorbě, schvalování, 

uzavírání a evidenci smluv města Moravská Třebová. 

(2) Zakázky zařazené dle článku 4 této směrnice do kategorie A mohou být 

realizovány bez zadávacího řízení, a to takto: 

a) odpovědná osoba zadavatele může provést zadání „z volné ruky“ tedy přímým 

nákupem nebo přímým uzavřením smlouvy s dodavatelem při zachování zásady 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Odpovědná osoba 

zabezpečí u zakázek nad 50.000 Kč uveřejnění smluvního ujednání podle zvláštního 

předpisu 5), 

b) odpovědná osoba zadavatele odpovídá za soulad zadání zakázky s právními 

předpisy, vnitřními předpisy a usneseními rady města či s písemnými pokyny vedení 

města a schváleným rozpočtem.  

Článek 6 

Postup při zadávání zakázek kategorie B 

(1) Právo zadat zakázku kategorie B formou zadávacího řízení přísluší: 

a) V případě města odpovědné osobě zadavatele po schválení starostou a jím 

pověřeným místostarostou. Starosta a jím pověřený místostarosta schvalují seznam 

dodavatelů, kteří budou obesláni oznámením o zahájení zadávacího řízení, a rozhodují 

o výběru dodavatele. 

b) V případě zakázek příspěvkových organizací řediteli/ředitelce organizace, a to včetně 

                                            

5) zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
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výběru obeslaných dodavatelů a rozhodnutí o výběru dodavatele.  

c) V případě zakázek Technických služeb jednateli/jednatelce společnosti, a to včetně 

výběru obeslaných dodavatelů a rozhodnutí o výběru dodavatele. 

(2) Schvalovací proces dle odstavce 1 tohoto článku je dokumentován v jednotném 

formuláři, který je přílohou tohoto předpisu, a to přílohou č. 1 pro město a přílohou č. 2 

pro příspěvkové organizace, a je součástí dokumentace k příslušné zakázce. 

(3) Oznámení o zahájení zadávacího řízení či záměru jej zahájit musí být shodné pro 

všechny dodavatele a musí obsahovat: 

a) identifikační údaje zadavatele,  

b) informaci o druhu a předmětu zakázky, 

c) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace, 

d) lhůtu, místo a způsob podání nabídek, 

e) požadavky na prokázání splnění kvalifikace, 

f) údaje o hodnotících kritériích, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci, 

g) předpokládanou hodnotu zakázky, 

h) zadávací lhůtu - stanoví se délka lhůty nebo její konec datem. 

(4) V oznámení o zahájení zadávacího řízení či záměru jej zahájit je dále možné uvést 

např.: 

a) další stručný popis zakázky, 

b) datum vyhodnocení nabídek, 

c) popis průběhu řízení (způsob doručení a označení nabídek, způsob vyhodnocení 

nabídek, způsob realizace zakázky, způsob vyhodnocení realizace zakázky, právo 

zrušit zakázku či právo nepřijmout žádnou nabídku), 

d) kontaktní osobu zadavatele (jméno a příjmení, zařazení, telefonické a e-mailové 

spojení), 

e) prokázání příslušného oprávnění k podnikání formou čestného prohlášení,  

f) čestné prohlášení, že uchazeč není vůči městu Moravská Třebová v prodlení s 

plněním povinností, 

g) prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně 

smlouvy, 

h) možnost variantního řešení, pokud ji v zadání zadavatel nevyloučí, 

i) minimální požadavky na obsah příslušné smlouvy. 
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(5) Oznámení o záměru zahájit zadávací řízení musí být učiněno dodavatelům v počtu 

odpovídajícímu velikosti a druhu zakázky, nejméně však 3. O výjimce může rozhodnout 

starosta města. Odpovědná osoba současně odpovídá za to, že uchazeči jí navržení 

mají dostatečné odborné, materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky 

v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě. 

(6) Odpovědná osoba zadavatele, která zakázku zadávala, zajistí oznámení výsledku 

zadávacího řízení všem uchazečům neprodleně po rozhodnutí starosty a místostarosty 

v případě zakázky města, po rozhodnutí ředitele/ředitelky organizace v případě zakázky 

příspěvkové organizace a po rozhodnutí jednatele/jednatelky Technických služeb. Na 

základě tohoto rozhodnutí je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, v 

případě města jako zadavatele po projednání v souladu s vnitřním předpisem 6). 

(7) Smlouvy na zakázky města předkládá k podpisu starostovi města odpovědná 

osoba zadavatele, která zadává zakázku. Současně odpovídá za věcnou správnost 

smluv i za jejich plnění.  

Článek 7 

Postup při zadávání zakázek kategorie C 

(1) Zásady a postupy pro zadávání zakázek kategorie B platí i pro zadávání zakázek 

kategorie C, není-li v tomto článku stanoveno jinak. 

(2) Právo zadat zakázku kategorie C formou zadávacího řízení přísluší radě města 

včetně výběru oslovených dodavatelů.   

(3) Oznámení o záměru zahájit zadávací řízení musí být učiněno dodavatelům v počtu 

odpovídajícímu velikosti a druhu zakázky, nejméně však 5. O výjimce může rozhodnout 

rada města. 

(4) Rada města jmenuje na základě návrhu odpovědné osoby zadavatele hodnotící 

komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek a to včetně náhradníků (dále jen 

„komise“). 

(5) Komise musí být nejméně 3 členná a její složení by mělo být voleno tak, aby 

nejméně 1/3 členů komise měla odbornou způsobilost k předmětu zakázky.  Členem 

komise je vždy odpovědná osoba zadavatele, případně jí určený zástupce, člen rady 

                                            

6) vnitřní předpis č. 12/2011, Postup při tvorbě, schvalování, uzavírání a evidenci smluv města Moravská 

Třebová 
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města a člen zastupitelstva města (nečlen rady města). 

(6) Komise provede posouzení a hodnocení nabídek a sestaví pořadí uchazečů dle 

platných hodnotících kritérií (uchazeč s nejvýhodnější nabídkou bude označen číslem 1. 

(7) O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne rada města na základě doporučení 

komise. 

(8) Rada města může pověřit příspěvkovou organizaci nebo Technické služby na 

základě žádosti jejího ředitele/ředitelky, resp. jednatele/jednatelky k zadání zakázky 

kategorie C v souladu s postupem uvedeným v článku 6, jestliže plnění zakázky 

nepřesáhne 500.000 Kč bez DPH. 

Článek 8 

Přijímání nabídek na zakázky kategorie B a C 

(1) Zapečetěné a stanoveným způsobem označené obálky s nabídkami jsou přijímány 

na adrese zadavatele (osobní doručení nebo doručení poštou), až do termínu, který byl 

obeslaným uchazečům stanoven. K později předloženým nebo došlým nabídkám se 

nepřihlíží a nabídky se uchazečům vracejí v neotevřeném stavu s průvodním dopisem. 

(2) Nabídky do zadávacích řízení na zakázky kategorie C zadavatele města Moravská 

Třebová v papírové podobě se do dne otevírání obálek ukládají v uzamykatelné skříni 

na podatelně městského úřadu. S ohledem na tuto skutečnost: 

a) odpovědná osoba zadavatele informuje neprodleně podatelnu o vyhlášených 

zadávacích řízeních, datu uzávěrky nabídek a kontaktní osobě vyhlašovatele, 

b) do podmínek zadávacích řízení se uvádí jako místo podání nabídky podatelna 

městského úřadu, 

c) v den otevírání obálek si určená kontaktní osoba za příslušné zadávací řízení 

převezme protokolárně doručené nabídky na podatelně. 

(3) Postup podatelny při evidenci podaných nabídek ve spisové službě se nemění. 

Článek 9 

Otevírání obálek s nabídkami, posuzování a hodnocení nabídek na zakázky 

kategorie C 

(1) Otevírání obálek s doručenými nabídkami, jejich posuzování a hodnocení provádí 

komise. 
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(2) Komise vždy zvolí ze svých členů předsedu, jenž je zodpovědný za správnost 

otevírání, posuzování a hodnocení nabídek. 

(3) Komise provede otevření obálek s doručenými nabídkami, posoudí formální 

správnost a úplnost jednotlivých nabídek dle zadávacích podmínek a následně provede 

výběr nejvhodnější nabídky dle stanovených kritérií.   

(4) Nabídky, které nesplňují požadovaná kritéria stanovená zadavatelem zakázky, 

budou vyřazeny z posuzování. 

(5) O průběhu otevírání obálek s nabídkami, o průběhu jejich posuzování a hodnocení 

a o výsledku hodnocení nabídek musí být vždy zpracována Zpráva o posouzení a 

hodnocení nabídek kategorie C (dále jen "zpráva"), která obsahuje všechny náležitosti 

potřebné pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (např. porovnání 

kritérií, seznam vyzvaných a přihlášených uchazečů, vztah zakázky k rozpočtu města 

apod.) - viz příloha č. 4. 

(6) Zprávu podepisuje vždy předseda a všichni přítomní členové komise. 

(7) Výše uvedený postup otevírání obálek s nabídkami, posuzování a hodnocení 

nabídek je možno použít i na zakázky kategorie B (Zpráva o posouzení a hodnocení 

nabídek kategorie B viz příloha č. 3). 

Článek 10 

Realizace zakázky 

(1) Za administrativní zajištění realizace zakázky odpovídá odpovědná osoba 

zadavatele.  Jedná se zejména o zajištění a o archivaci spisové dokumentace zakázky, 

včetně záznamů o elektronických úkonech, v souladu s platnou právní úpravou.  

(2) Smluvní vztah je realizován převážně formou smlouvy (o dílo, kupní, mandátní 

apod.). Výjimku tvoří zakázky zařazené dle článku 4 této směrnice do kategorie A. 

Takové smluvní vztahy lze realizovat i formou objednávky, při současném 

prokazatelném zajištění záručních, platebních a jiných podmínek smluvního vztahu 

včetně uveřejnění podle zvláštního předpisu 5). 

(3) Smlouvu podepisuje: 

                                            

5) zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
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a) v případě zakázek města starosta města, v jeho nepřítomnosti místostarosta (postup 

při uzavírání smluv města je stanoven vnitřním předpisem 6)), 

b) v případě zakázek příspěvkových organizací ředitel/ředitelka organizace, 

c) v případě zakázek Technických služeb jednatel/jednatelka společnosti. 

(4) Objednávky podepisuje odpovědná osoba zadavatele. 

(5) Odpovědná osoba zadavatele odpovídá za uvolňování finančních prostředků v 

souladu s objednávkou nebo se smlouvou a za kontrolu dodržování plnění dle 

objednávky nebo smlouvy, za řádné předání a převzetí zakázky, včetně uplatnění práv 

odpovědnosti za vady ze záruky, odpovědnosti za vzniklé škody apod. 

Článek 11 

Zveřejňování zakázek 

(1) Zadávací řízení (zahájení, výsledky) na zakázky kategorie A se nezveřejňuje. 

(2) Zahájení zadávacího řízení na zakázky kategorie B a C se zveřejňuje formou 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Výzvy k podání nabídky) na Úřední desce 

městského úřadu v sekci Veřejné zakázky.  

Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Výzvu k podání nabídky) veřejných zakázek 

kategorie B a C bude zveřejněno takto: 

a) ředitelé/ředitelky organizací, jednatel/jednatelka Technických služeb je zašlou ke 

zveřejnění na úřední desku městského úřadu na mailovou adresu: posta@mtrebova.cz 

(oznámení zašlou na uvedenou adresu den před vyhlášením veřejné zakázky), 

b) zaměstnanci úřadu a velitel/velitelka městské policie je vypraví prostřednictvím 

aplikace Spisové služby na úřední desku - sekce "Veřejné zakázky" (oznámení vypraví 

den před vyhlášením veřejné zakázky). 

(3) Výsledky zadávacího řízení na zakázky kategorie B a C se zveřejňují na webu 

města na adrese www.moravskatrebova.cz, a to nejpozději do 7 dnů po schválení 

výsledku zakázky. Zveřejněná zpráva obsahuje - viz přílohy č. 3 a 4: 

a) identifikační údaje zadavatele, 

b) název zakázky, 

                                            

6) vnitřní předpis č. 12/2011, Postup při tvorbě, schvalování, uzavírání a evidenci smluv města Moravská 

Třebová 

http://www.moravskatrebova.cz/
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c) složení hodnotící komise, 

d) seznam posuzovaných nabídek, identifikační údaje uchazečů, 

e) seznam vyřazených nabídek včetně důvodu vyřazení, 

f) popis způsobu hodnocení nabídek, 

g) celkové pořadí hodnocených nabídek, 

h) závěr hodnocení a doporučení zadavateli, 

i) rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky. 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

(1) Rada města má právo rozhodnout o zadání zakázek kategorie C: 

a) které je nutné zadat jako bezodkladná opatření k odstranění nebo zmírnění následků 

mimořádných okolností a nepředvídaných škod (např. povodní, mimořádných událostí, 

k řešení havarijních událostí apod.),  

b) kterými je nutno zajistit návaznost na předtím realizované stavební práce nebo 

dodávky a služby shodným uchazečem, např. z důvodu návaznosti použitých postupů, 

použitých technologií či zajištění shodných záručních podmínek, bez dodržení postupů 

uvedených v této směrnici. 

(2) Starosta a jím pověřený místostarosta mají právo rozhodnout o zadání zakázky 

kategorie B bez dodržení postupů uvedených v této směrnici, a to z důvodů uvedených 

v odst. 1 čl. 12. 

(3) Každá výjimka z této směrnice (oprávnění starosty a místostarosty nebo rady 

města) bude doložena písemným zdůvodněním. Toto zdůvodnění bude součástí 

dokumentace příslušné zakázky. 

(4) Další výjimky z této směrnice nad rámec ustanovení článku 12 odst. 1 a 2 je 

oprávněna udělovat rada města. 

(5) Směrnice se vztahuje na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zahájená 

po nabytí účinnosti směrnice. 

(6) Výjimky schválené městu, městské policii a příspěvkovým organizacím města v 

době účinnosti vnitřního předpisu č. 4/2011, Zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a č. 7/2016, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se vztahují i na 

zakázky realizované na základě tohoto vnitřního předpisu, nebude-li rozhodnuto jinak. 
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Řízení dokumentů 

Číslo předpisu a pořadí výtisku 
Médium 
(papír, databáze, audio 
kazeta….) 

Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení 

 6/2019 elektronicky  vedoucí OKST \\merkur\data\INTERNI\Vnitrni_predpisy_MeU 

 
 6/2019 – výtisk 1 papír  vedoucí OKST registr vnitřních předpisů 

 

 6/2019 elektronicky  vedoucí OKST 
http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/vybra

ne-vnitrni-predpisy-mesta.html 
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Příloha 1 

Veřejná zakázka kategorie B (zadavatel město) 

dle vnitřního předpisu č. 6/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

zadávací řízení dle článku 6. 

 

Zadavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. o. 29, 571 01 Moravská  

                  Třebová 

 

Zadávací řízení 

Seznam oslovených dodavatelů: 

1. 

2. 

3. 

Kritéria hodnocení nabídek: 

1. 

2. 

 

Schváleno starostou dne:     Podpis:                 

Schváleno místostarostou dne:     Podpis:                 

 

Výběr dodavatele 

Podané nabídky: 

Číslo 

nabídky 

Dodavatel Kritérium č. 1 Kritérium č. 2 Doporučené 

pořadí 

1     

2     

3     

 

Vybraná nabídka č.:   , dodavatel:  

 

Schváleno starostou dne:     Podpis:                 

Schváleno místostarostou dne:     Podpis:                 

 

Odpovědná osoba zadavatele: 

Jméno a příjmení:       Podpis:                 
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Příloha 2 

Veřejná zakázka kategorie B (zadavatel příspěvková organizace, Technické 

služby) 

dle vnitřního předpisu č. 6/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

zadávací řízení dle článku 6. 

 

Zadavatel: Název a adresa příslušné příspěvkové organizace - Technických služeb 

 

Zadávací řízení 

Seznam oslovených dodavatelů: 

1. 

2. 

3. 

Kritéria hodnocení nabídek: 

1. 

2. 

 

Schváleno ředitelem/ředitelkou - jednatelem/jednatelkou organizace dne:             

Podpis:                 

 

Výběr dodavatele 

Podané nabídky: 

Číslo 

nabídky 

Dodavatel Kritérium č. 1 Kritérium č. 2 Doporučené 

pořadí 

1     

2     

3     

 

Vybraná nabídka č.:   , dodavatel:  

 

Schváleno ředitelem/ředitelkou - jednatelem/jednatelkou organizace dne:   

Podpis:                 

 

Zpracoval 

Jméno a příjmení:       Podpis:                 
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Příloha č. 3 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku kategorie B 

Zadavatel: město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 

Odpovědná osoba zadavatele: jméno, příjmení, funkce  

Název veřejné zakázky:  

Způsob zadání: dle vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Rady města Moravská 

                           Třebová pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zakázka 

                           kategorie B 

 

Seznam oslovených dodavatelů, schválený  

- starostou města*: 

- místostarostou města*:  

- ředitelem/ředitelkou organizace*: 

- jednatelem/jednatelkou Technických služeb*: 

 

 

(případně otevřené zadávací řízení) 

 

Seznam podaných nabídek 

 

 

 

 

Výsledek posouzení nabídek 

Při podrobné kontrole nabídek komise bylo konstatováno, že všechny podané nabídky 

splnily – nesplnily podmínky soutěže a budou - nebudou dále hodnoceny a posuzovány 

dle stanovených zadávacích kritérií.  

 

Seznam nabídek vyřazených z posuzování, důvod vyřazení  

 

 

Seznam hodnocených nabídek 
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Popis hodnotících kritérií 

Nabídky byly hodnoceny podle následujících stanovených hodnotících kritérií: 

nabídková cena včetně DPH  … % 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení nabídek a doporučení zadavateli 

 

Celkové 

pořadí Název dodavatele 

Hodnotící kritéria 

Cena …. …. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Odpovědná osoba zadavatele doporučila zadavateli schválit jako vítěze zadávacího 

řízení: 

 

 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky 

Starosta města*: 

Místostarosta*: 

Ředitel/ředitelka organizace*: 

Jednatel/jednatelka Technických služeb*: 

 

rozhodli o výběru nejvhodnější nabídky: 

 

 

 

Zpracoval:  

 

* nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 4 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku kategorie C 

Zadavatel: město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 

Název veřejné zakázky:  

Způsob zadání: dle vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Rady města Moravská 

                           Třebová pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zakázka 

                           kategorie C 

 

Údaje o složení hodnotící komise  

Rada města Moravská Třebová na svém jednání dne ….., číslo usnesení ……. 

jmenovala hodnotící komisi ve složení: 

 

 

 

Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek se zúčastnili tito členové komise:  

 

 

 

 

Seznam oslovených dodavatelů:  

Rada města Moravská Třebová na svém jednání dne ….., číslo usnesení ……. schválila 

následující výběr oslovených dodavatelů: 

 

 

 

(případně schválila otevřené zadávací řízení) 

 

Seznam podaných nabídek 

 

 

 

 

Výsledek posouzení nabídek 

Při podrobné kontrole nabídek komise zjistila, že všechny podané nabídky splnily – 

nesplnily podmínky soutěže a budou - nebudou dále hodnoceny a posuzovány dle 

stanovených zadávacích kritérií.  
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Seznam nabídek vyřazených z posuzování, důvod vyřazení  

 

 

Seznam hodnocených nabídek 

 

 

 

 

Popis hodnotících kritérií 

Nabídky byly hodnoceny podle následujících stanovených hodnotících kritérií: 

nabídková cena včetně DPH … % 

 

 

Vyhodnocení nabídek a doporučení zadavateli 

 

Celkové 

pořadí Název dodavatele 

Hodnotící kritéria 

Cena …. …. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Hodnotící komise doporučila zadavateli schválit jako vítěze zadávacího řízení: 

 

 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky 

Rada města Moravská Třebová na svém jednání dne ….., číslo usnesení ……. rozhodla 

o výběru nejvhodnější nabídky: 

 

 

Zpracoval:  
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Příloha č. 5 

Zadávání zakázek v elektronické podobě  

Pro zadávání zakázek v elektronické podobě formou elektronických zadávacích řízení a 

elektronických aukcí platí postupy uvedené v této směrnici s následujícími výjimkami a 

změnami: 

(1) Při stanovování seznamu dodavatelů, kteří budou obesláni oznámením o zahájení 

zadávacího řízení (článek 6 odst. 1, článek 7 odst. 2), se doplňuje: 

a)  možnost otevřeného zadávacího řízení, tj. oslovení všech dodavatelů, 

zaregistrovaných v příslušném elektronickém systému, 

b) rozhodnutí o formě zadání zakázky, tj.  

b. a. elektronické zadávací řízení,  

b. b. elektronická aukce, 

b. c. elektronické zadávacího řízení s následnou elektronickou aukcí. 

(2) Nepoužijí se ustanovení týkající se přijímání nabídek v písemné podobě v 

obálkách, uvedená v článku 8 odst. 2, 3 a 4. 

(3) Ustanovení, týkající se posuzování a hodnocení nabídek na zakázky kategorie C, 

uvedená v článku 9, se shodně použijí u zadávání zakázek v elektronické podobě s 

výjimkou fyzického otevírání obálek s nabídkami, které se v tomto případě nerealizuje.  

(4) Při vlastním průběhu zadání a výběru zakázky se postupuje způsobem 

stanoveným v rámci daného softwarového nástroje. 

 

 


