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Příloha č. 7

Vnitřní předpis č. 9/2012 
vydaný Radou města Přerova

ZÁSADY   POSTUPU  PŘI  ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
MALÉHO ROZSAHU A TVORBY REGISTRU AKCÍ

Rada města Přerova  po projednání vydává tento vnitřní předpis „Zásady postupu při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“

ČLÁNEK  I.

Působnost

1. Tento vnitřní předpis upravuje postup odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie 
Přerov, příspěvkových organizací a Komise rozvojové a investiční Rady města Přerova  
při zadávání jmenovitých akcí a veřejných zakázek malého rozsahu, které budou hrazeny 
z rozpočtu statutárního města Přerova a postup příspěvkových organizací statutárního 
města Přerova při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které budou hrazeny 
z rozpočtu těchto příspěvkových organizací (dále jen „zadavatel“).

2. V případě veřejné zakázky spolufinancované i z jiných prostředků než z prostředků 
zadavatele, je zadavatel povinen postupovat i dle pravidel příslušného poskytovatele. 

ČLÁNEK  II.

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto vnitřního předpisu se vymezují tyto pojmy:
1. Jmenovitá akce –  zakázka na dodávky (§ 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“), služby (§ 10 zákona) nebo
stavební práce (§ 9 zákona) u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky je 
nejméně 500.000,- Kč (bez DPH) a je schválena v rozpočtu zadavatele.

2. Veřejná zakázka malého rozsahu (ZMR) – zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 
nedosáhne 1.000.000,- Kč bez DPH na služby a  dodávky, nebo 3.000.000,- Kč bez DPH 
u stavebních prací (§ 12 odst. 3 zákona, platné jen do 31.12.2013. S účinností
01.01.2014 platí, že i pro stavební práce se za zakázku malého rozsahu rozumí zakázka, 
jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 1.000.000,- Kč bez DPH).

3. Registr akcí – seznam požadavků na realizaci dodávek, služeb nebo stavebních prací
finančně nekrytých rozpočtem zadavatele.

4. Pověřená osoba – osoba oprávněná činit jménem a na účet zadavatele úkony na základě 
pověření vyplývajícího z vnitřních předpisů statutárního města Přerova. Pověřená osoba 
nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjatá a musí zachovávat mlčenlivost o 
skutečnostech, o kterých se dověděla v průběhu hodnocení jednotlivých nabídek. 
Vzhledem k této skutečnosti před zahájením hodnocení  jednotlivých nabídek je 
pověřená osoba povinna potvrdit svoji nepodjatost a převzetí závazku mlčenlivosti 
formou čestného prohlášení, které bude založeno do spisu předmětné veřejné zakázky.

5. Dodatečné stavební práce - dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku 
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objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné 
služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí 
původních služeb za předpokladu, že:

 dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou   zadány témuž dodavateli
 dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo 

ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo 
závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky 
možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro 
dokončení předmětu původní veřejné zakázky

 a v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo 
dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky

6. Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek - elektronický nástroj umožňující
realizaci vybraných úkonů v zadávacím řízení jednoduchou a transparentní 
elektronickou formou, provozovaný statutárním městem Přerov na základě smlouvy o 
poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek 
uzavřené s poskytovatelem elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek.

ČLÁNEK III.

Registr akcí - zásady a tvorba

1. Zadavatel předkládá písemně, se stanovením pořadí dle priorit, do 31. 12. příslušného
kalendářního roku Odboru koncepce a strategického rozvoje seznam požadavků na 
realizaci dodávek, služeb nebo stavebních prací finančně nekrytých rozpočtem zadavatele
na zajištění jmenovitých akcí podle své působnosti na následující kalendářní rok. Odbor 
koncepce a strategického rozvoje sestaví z tohoto seznamu Registr akcí, který je 
v termínu do 30.01. kalendářního roku předkládán k projednání Komisi rozvojové a 
investiční. Komise rozvojová a investiční doporučuje Radě města Přerova, které 
jmenovité akce obsažené v Registru akcí budou navrženy Zastupitelstvu města Přerova ke 
schválení na zahájení realizace v příslušném kalendářním roce.

2. Jmenovité akce neschválené Zastupitelstvem města Přerova zůstávají v Registru akcí,
který je každoročně aktualizován.

3. Zadávání jmenovitých akcí nezařazených do Registru akcí nebo jejich realizace v jiném 
pořadí, než jaké je uvedeno v Registru akcí, je možné pouze po projednání a schválení 
v orgánech města.

4. Předpokládaná hodnota u jmenovitých akcí v Registru akcí je informativní a je stanovena 
předběžnou kalkulací zadavatele.

ČLÁNEK IV.

Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
bez využití elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek

1. Zadávání veřejných zakázek bude realizováno bez využití elektronického nástroje pro 
zadávání veřejných zakázek v případě:
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a) veřejných zakázek v hodnotě nepřesahující 100.000,- Kč bez DPH,
b) veřejných zakázek v hodnotě od 100.000,-Kč bez DPH do 1.000.000,- Kč bez DPH 

v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od 100.000,- Kč bez DPH do 
3.000.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce, (platí do 
31.12.2013, s účinností od 01.01.2014 od 100.000,- Kč bez DPH do 1.000.000,- Kč
bez DPH), u nichž základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude 
ekonomická výhodnost nabídky (§ 78 odst. 1 písm. a) zákona), kdy alespoň jedno
kritérium rozhodné pro zadání zakázky (hodnotící kritéria) nebude možné vyhodnotit 
na základě objektivních kritérií, jako jsou např. nabídková cena, provozní náklady, 
návratnost nákladů, dodací lhůta, lhůta pro dokončení, ale pouze na základě 
subjektivních kritérií, jako jsou např. kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, 
estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí.

c) Dodatečných  stavebních  prací nebo služeb v hodnotě  nepřesahujících 100.000,-Kč
bez  DPH., u nichž základním hodnotícím kriteriem dodatečných stavebních prací 
nebo služeb je nabídková cena. 

d) Dodatečných stavebních prací nebo služeb v hodnotě od 100.000,- Kč do 1.000.000,-
Kč, bez DPH, v případě veřejných zakázek na služby, resp. od 100.000,-Kč do 3.000.
000,-Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce, (platí do 
31.12.2013, s účinností od 01.01.2014 od 100.000,- Kč bez DPH do 1.000.000,- Kč 
bez DPH) u nichž základním hodnotícím kriteriem dodatečných stavebních prací nebo 
služeb je nabídková cena. (20% limit) v jednacím řízení se zhotovitelem.

2. Zadávání veřejných zakázek v hodnotě nepřesahující 100.000,- Kč bez DPH zajišťují 
samostatně příslušní zadavatelé prostřednictvím pověřené osoby v souladu se schváleným 
rozpočtem a budou zadávány následujícím způsobem:

      
      Zakázky na dodávky, služby a stavební práce

a) výzva jednomu nebo více zájemcům k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími 
podmínkami plnění), pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, či 
přímá objednávka plnění, připouští se e-mailová forma objednávky, zadavatel vyzve 
pouze takové zájemce, o kterých má věrohodné informace, že jsou z hlediska své 
schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat

b) doba pro podání nabídky musí být minimálně 3 kalendářní dny ode dne odeslání výzvy 
zájemcům,

c) uzavření smlouvy (uzavřením smlouvy se v tomto případě rozumí rovněž doručení 
dodavatelem potvrzené objednávky).

Dodatečné stavební práce nebo služby
a) výzva dodavateli k předložení cenové nabídky na dodatečné stavební práce nebo     

služby, postačuje zápis do stavebního deníku, případně výzva e-mailem
b) doba pro podání nabídky musí být minimálně 3 kalendářní dny ode dne výzvy 

dodavateli.
c) Jako  podklad pro stanovení výše  jednotkových  cen dodatečných stavebních  prací  

budou sloužit jednotkové ceny uvedené v původní nabídce uchazeče. Pokud  cena  
prací a  dodávek není  součástí položkového  rozpočtu původní nabídky,  bude 
stanovena  dle  jednotkových  cen stavebních  prací  a služeb, vydávaných  firmou 
RTS a.s. Brno, nebo URS Praha,  platných  pro  dobu provádění příslušných  změn a  
velikosti příslušné části  dodatečných  stavebních  prací.  

d) uzavření smlouvy (uzavřením smlouvy se v tomto případě rozumí rovněž doručení 
dodavatelem potvrzené objednávky).
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3. Zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 100.000,- Kč bez DPH a nepřesahující 
200.000,- Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky a služby, resp. 500.000,- Kč bez 
DPH v případě zakázek na stavební práce zajišťují samostatně příslušní zadavatelé
prostřednictvím pověřené osoby v souladu se schváleným rozpočtem a budou 
zadávány následujícím způsobem:

      Zakázky na dodávky, služby a stavební práce
a) výzva nejméně třem zájemcům k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími 

podmínkami plnění), zadavatel vyzve pouze takové zájemce o kterých má věrohodné 
informace,že jsou z hlediska své schopnosti,odbornosti a zkušeností jím požadované 
plnění plnit řádně  a včas dodat

b) doba pro podání nabídky musí být minimálně 5 kalendářních dní ode dne odeslání 
výzvy zájemcům,

c) rozhodnutí pověřené osoby zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (není nutné 
ustanovit hodnotící komisi), sdělení této informace všem uchazečům spolu se 
stručným odůvodněním výběru,

d) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, 
e) v případě uzavření smlouvy zahájení, provádění a dokončení předmětu smluvního 

závazku s následným převzetím předmětu zakázky,
f) zaslání informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu statutárního města 

Přerova Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, který zajistí zveřejnění 
informací na internetovém portálu zadavatele, a to po podpisu smlouvy s vybraným 
dodavatelem,

g) zveřejnění informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu příspěvkové 
     organizace statutárního města Přerova na internetovém portálu příspěvkové organizace,     
    je-li zřízen.

Dodatečné stavební práce nebo služby
a) písemná výzva dodavateli k jednání s podáním cenové nabídky na dodatečné stavební 

práce nebo   služby
b) ustanovení  minimálně 3 členné komise k jednání s dodavatelem
c) doba pro podání nabídky musí být minimálně 5 kalendářních dní ode dne výzvy 

dodavateli.
d) jako  podklad pro stanovení výše  jednotkových  cen dodatečných stavebních  prací  

budou sloužit jednotkové ceny uvedené v původní nabídce uchazeče. Pokud  cena  
prací a  dodávek není  součástí položkového  rozpočtu původní nabídky,  bude 
stanovena  dle  jednotkových  cen stavebních  prací  a služeb vydávaných  firmou RTS 
a.s. Brno, nebo URS Praha,  platných  pro  dobu provádění příslušných  změn a  
velikosti příslušné části  dodatečných  stavebních  prací.

e) jednací řízení s dodavatelem k vyjednání nejnižší cenové nabídky dodatečných 
stavebních prací a služeb

f) uzavření smlouvy na dodatečné stavební práce a služby 
g) zaslání informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu statutárního města 

Přerova Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, který zajistí zveřejnění 
informací na internetovém portálu zadavatele, a to po podpisu smlouvy s vybraným 
dodavatelem,

h) zveřejnění informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu příspěvkové 
     organizace statutárního města Přerova na internetovém portálu příspěvkové organizace,
     je-li zřízen.
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4. Zadávání veřejných zakázek v souladu se schváleným rozpočtem v hodnotě od 
200.000,-Kč bez DPH do 500.000,- Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky a 
služby, resp. od 500.000,- Kč bez DPH do 1.000.000,- Kč bez DPH  v případě 
zakázek na stavební práce budou zadávány následujícím způsobem:

        Zakázky na dodávky, služby a stavební práce
a) výzva nejméně čtyřem zájemcům. Zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých 

má věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností 
jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat k předložení cenové nabídky s 
vymezením požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění; výzva bude 
obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící 
kritéria); doba pro podání nabídek musí být minimálně 10 kalendářních dní ode dne 
odeslání výzvy zájemcům,

b) zápis (protokol) pověřené osoby s doporučením nejvhodnější nabídky, 
c) rozhodnutí pověřené osoby zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na základě ve 

výzvě stanovených hodnotících kritérií a sdělení této informace všem uchazečům
spolu se stručným odůvodněním výběru,

d) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem,
e) případně rozhodnutí zadavatele o zrušení (zadávacího) řízení; důvodem pro zrušení 

zadávacího řízení může být skutečnost, že uchazeči nepředložili pro zadavatele 
akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem požadované plnění; zadavatel 
si musí možnost zrušení zadávacího řízení vymezit již ve výzvě uchazečům k podání 
nabídek a pro zrušení zadávacího řízení musí existovat důvod dle ust. § 84 zákona,

f) zaslání informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu statutárního města 
Přerova Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, který zajistí zveřejnění 
informací na internetovém portálu zadavatele, a to po podpisu smlouvy s vybraným 
dodavatelem,

h)   zveřejnění informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu příspěvkové 
     organizace statutárního města Přerova na internetovém portálu příspěvkové organizace,

je-li zřízen.

5. Zadávání veřejných zakázek v souladu se schváleným rozpočtem v hodnotě od 
500.000,-Kč bez DPH do 1.000.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na 
dodávky a služby, resp. od 1.000.000,- Kč bez DPH do 3.000.000,- Kč bez DPH v 
případě veřejných zakázek na stavební práce (od 01.01.2014 do 1.000.000,- Kč bez 
DPH), dodatečných služeb od 500.000,- Kč bez DPH do 1.000.000,- Kč, dodatečných 
stavebních prací od 500.000,-Kč bez DPH do 3 000.000,-Kč bez DPH v případě 
budou zadávány následujícím způsobem:

        Zakázky na dodávky, služby a stavební práce
a) výzva nejméně pěti zájemcům. Zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých má 

věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím 
požadované plnění schopni řádně a včas dodat k předložení nabídky v mezích 
požadavků zadavatele; výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou 
rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria),

b) doba pro podání nabídek musí být minimálně 10 kalendářních dní ode dne odeslání 
výzvy zájemcům,

c) písemnou výzvu uveřejnit po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek vhodným 
způsobem (mj. na internetovém portálu zadavatele),
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d) ustanovení alespoň tříčlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek; alespoň 
jeden člen komise musí mít odbornost ve vztahu k požadovanému plnění, členové 
komise potvrdí čestným prohlášením svoji nepodjatost,

e) otevřít obálky s nabídkami od vyzvaných uchazečů i od uchazečů, kteří podali 
nabídky na základě uveřejnění, zkontrolovat úplnost nabídek a posoudit a vyhodnotit 
nabídky jmenovanou komisí podle objektivních kritérií uvedených ve výzvě,

f) protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek s doporučením 
nejvhodnější nabídky zadavateli,

g) rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a sdělení této informace všem  
uchazečům spolu se stručným odůvodněním výběru,

h) uzavření smlouvy s dodavatelem,
i) případně rozhodnutí zadavatele o zrušení (zadávacího) řízení; důvodem pro zrušení 

zadávacího řízení může být skutečnost, že uchazeči nepředložili pro zadavatele 
akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem požadované plnění; zadavatel 
si musí možnost zrušení zadávacího řízení vymezit již ve výzvě uchazečům k podání 
nabídek a pro zrušení zadávacího řízení musí existovat důvod dle ust. § 84 zákona,

j) zaslání informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu statutárního města 
Přerova Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, který zajistí zveřejnění 
informací na internetovém portálu zadavatele, a to po podpisu smlouvy s vybraným 
dodavatelem,

k) zveřejnění informací o zadání veřejné zakázky hrazené z odpočtu příspěvkové 
organizace  statutárního města Přerova na internetovém portálu příspěvkové 
organizace, je-li zřízen.

Dodatečné stavební práce nebo služby
a) písemná výzva dodavateli k jednání s podáním cenové nabídky na dodatečné stavební 

práce nebo  služby
b) komise pro jednání s dodavatelem v jednacím řízení bez uveřejnění tvoří komise 

rozvojová a investiční rady města Přerova, nebo jmenovaná komise  radou města
c) doba pro podání nabídky musí být minimálně 10 kalendářních dní ode dne výzvy 

dodavateli.
d) jako  podklad pro stanovení výše  jednotkových  cen dodatečných stavebních  prací  

budou sloužit jednotkové ceny uvedené v původní nabídce uchazeče. Pokud  cena  
prací a  dodávek není  součástí položkového  rozpočtu původní nabídky,  bude 
stanovena  dle  jednotkových  cen stavebních  prací  a služeb vydávaných  firmou 
RTS a.s. Brno, nebo URS Praha,  platných  pro  dobu provádění příslušných  změn a  
velikosti příslušné části  dodatečných  stavebních  prací.

e) jednací řízení s dodavatelem  k vyjednání nejnižší cenové nabídky dodatečných 
stavebních prací a služeb

f) zápis (protokol) s jednacího řízení s dodavatelem s doporučením zadavateli pro 
uzavření smlouvy o dílo 

g) rozhodnutí zadavatele 
h) uzavření smlouvy na dodatečné stavební práce a služby 
i) zaslání informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu statutárního města 

Přerova Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, který zajistí zveřejnění 
informací na internetovém portálu zadavatele, a to po podpisu smlouvy s vybraným 
dodavatelem,

j) zveřejnění informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu příspěvkové 
organizace statutárního města Přerova na internetovém portálu příspěvkové 
organizace, je-li zřízen.
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6. Zadávání jmenovité akce v hodnotách překračujících limity uvedené v odst. 5 tohoto 
článku se řídí ustanoveními zákona.

7. Zadávání jmenovitých akcí schválených Zastupitelstvem města Přerova, zajišťuje Odbor 
vnitřní správy, úsek veřejných zakázek. Realizaci jmenovitých akcí zajišťuje věcně 
příslušný odbor Magistrátu města Přerova 

8. Komplexním zajištěním zadávání jmenovité akce související s činností zadavatele, 
mohou být pověřeni i externí zadavatelé, a to jen na základě usnesení Rady města 
Přerova.

ČLÁNEK V.

Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
s využitím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek

1. Zadávání veřejných zakázek lze realizovat s využitím elektronického nástroje pro 
zadávání veřejných zakázek v případě

a)  veřejných zakázek v souladu se schváleným rozpočtem v hodnotě do 1.000.000,- Kč
bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby resp. do 3.000.000,- Kč
bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce, (od 01.01.2014 do
1.000.000,- Kč bez DPH), u nichž základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné 
zakázky bude ekonomická výhodnost nabídky (§ 78 odst. 1 písm. a) zákona), kdy
všechna kritéria rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria) bude možné
vyhodnotit pouze na základě objektivních kritérií jako jsou např. nabídková cena, 
provozní náklady, návratnost nákladů, dodací lhůta, lhůta pro dokončení,

  
b) veřejných zakázek v souladu se schváleným rozpočtem v hodnotě do 1.000.000,- Kč

bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby resp. do 3.000.000,- Kč
bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce (od 01.01.2014 do
1.000.000,- Kč bez DPH), u nichž základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné 
zakázky bude nejnižší nabídková cena (§ 78 odst. 1 písm. b) zákona).

2.  Zadávání veřejných zakázek v hodnotě nepřesahující 200.000,-Kč bez DPH v případě 
zakázek na dodávky a služby, resp. 500.000,-Kč bez DPH v případě zakázek na stavební 
práce zajišťují samostatně příslušní zadavatelé prostřednictvím pověřené osoby v souladu 
se schváleným rozpočtem a budou zadávány následujícím způsobem:

a) výzva nejméně třem zájemcům k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími 
podmínkami plnění), Zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých má věrohodné 
informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované 
plnění schopni řádně a včas dodat

b) doba pro podání nabídky musí být minimálně 5 kalendářních dní ode dne odeslání 
výzvy zájemcům,

c) rozhodnutí pověřené osoby zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky vybrané na 
základě elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (není nutné ustanovit 
hodnotící komisi), sdělení této informace všem účastníkům řízení spolu se stručným 
odůvodněním výběru,

d) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, 
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e) v případě uzavření smlouvy zahájení, provádění a dokončení předmětu smluvního 
závazku s následným převzetím předmětu zakázky

f) zaslání informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu statutárního města 
Přerova Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, který zajistí zveřejnění 
informací na internetovém portálu zadavatele, a to po podpisu smlouvy s vybraným 
dodavatelem,

f)  zveřejnění informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu příspěvkové 
     organizace statutárního města Přerova na internetovém portálu příspěvkové organizace,
     je-li zřízen.

3.   Zadávání veřejných zakázek v souladu se schváleným rozpočtem v hodnotě od 200.000,-
Kč bez DPH do 500.000,- Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky a služby, resp. od 
500.000,- Kč bez DPH do 1.000.000,- Kč  bez DPH v případě zakázek na stavební práce 
zajišťují samostatně příslušní zadavatelé prostřednictvím pověřené osoby následujícím 
způsobem:

a) výzva nejméně čtyřem zájemcům. Zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých 
má věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností 
jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat k předložení cenové nabídky s 
vymezením požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění; výzva bude 
obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící 
kritéria); doba pro podání nabídek musí být minimálně 7 kalendářních dní ode dne 
odeslání výzvy zájemcům,

b) rozhodnutí pověřené osoby zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky vybrané na 
základě elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na základě ve výzvě 
stanovených hodnotících kritérií a sdělení této informace všem účastníkům řízení 
spolu se stručným odůvodněním výběru,

c) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem,
d) případně rozhodnutí zadavatele o zrušení (zadávacího) řízení; důvodem pro zrušení 

zadávacího řízení může být skutečnost, že uchazeči nepředložili pro zadavatele 
akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem požadované plnění; zadavatel 
si musí možnost zrušení zadávacího řízení vymezit již ve výzvě zájemcům k podání 
nabídek dle ust. § 84 zákona,

e) zaslání informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu statutárního města 
Přerova Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, který zajistí zveřejnění 
informací na internetovém portálu zadavatele, a to po podpisu smlouvy s vybraným 
dodavatelem,

g) zveřejnění informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu příspěvkové 
      organizace statutárního města Přerova na internetovém portálu příspěvkové 
organizace, je-li zřízen.

4.   Zadávání veřejných zakázek v souladu se schváleným rozpočtem v hodnotě od 500.000,-
Kč bez DPH do 1.000.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a 
služby, resp. od 1.000.000,- Kč bez DPH do 3.000.000,- Kč bez DPH v případě 
veřejných zakázek na stavební práce (od 01.01.2014 do 1.000.000,- Kč bez DPH ),
zakázky budou zadávány následujícím způsobem:

a) výzva nejméně pěti zájemcům (zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých má 
věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím 
požadované plnění schopni řádně a včas dodat) k předložení nabídky v mezích 
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požadavků zadavatele; výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou 
rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria),

b) doba pro podání nabídek musí být minimálně 10 kalendářních dní ode dne odeslání 
výzvy zájemcům,

c) písemnou výzvu uveřejnit po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek vhodným 
způsobem (např. internetový portál zadavatele),

d) ustanovení alespoň tříčlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek; alespoň 
jeden člen komise musí mít odbornost ve vztahu k požadovanému plnění, členové 
komise stvrdí čestným prohlášením svou nepodjatost,

e) otevřít obálky s nabídkami od vyzvaných dodavatelů i od dodavatelů, kteří podali 
nabídky na základě uveřejnění, zkontrolovat úplnost nabídek,

i) posouzení nabídek prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných 
zakázek podle objektivních kritérií uvedených v podkladech, vyhodnocení a 
zdůvodněné doporučení (s ohledem na hodnotící kritéria) komise zadavateli k 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem,

j) protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek s doporučením 
nejvhodnější nabídky,

k) rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a sdělení této informace všem 
uchazečům spolu se stručným odůvodněním výběru,

l) uzavření smlouvy s dodavatelem,
m) případně rozhodnutí zadavatele o zrušení řízení; důvodem pro zrušení zadávacího 

řízení může být skutečnost, že uchazeči nepředložili pro zadavatele akceptovatelné 
nabídky, popř. nabídky na zadavatelem požadované plnění; zadavatel si musí možnost 
zrušení zadávacího řízení vymezit již ve výzvě zájemcům k podání nabídek dle ust. § 
84 zákona,

n) zaslání informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu statutárního města 
Přerova Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, který zajistí zveřejnění 
informací na internetovém portálu zadavatele, a to po podpisu smlouvy s vybraným 
dodavatelem,

o)   zveřejnění informací o zadání veřejné zakázky hrazené z rozpočtu příspěvkové 
    organizace statutárního města Přerova na internetovém portálu příspěvkové organizace,
    je-li zřízen.

5. Zadávání jmenovité akce v hodnotách překračující limity uvedené v odst. 4. tohoto 
článku se řídí ustanoveními zákona.

6. Zadávání jmenovitých akcích schválených Zastupitelstvem města Přerova, zajišťuje 
Odbor vnitřní správy, úsek veřejných zakázek. Realizaci jmenovitých akcí zajišťuje 
věcně příslušný odbor Magistrátu města Přerova 

7. Komplexním zajištěním zadávání jmenovité akce související s činností zadavatele,  
mohou být pověřeni i externí dodavatelé,  a to jen na základě usnesení Rady města 
Přerova.

ČLÁNEK VI.
Působnost komise rozvojové a investiční

1. Jednání Komise rozvojové a investiční se řídí Jednacím řádem komisí Rady města 
Přerova.
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2. Komise rozvojová a investiční je poradním orgánem Rady města Přerova v oblasti 
schválených jmenovitých akcí, Registru akcí, zákona o veřejných zakázkách, zejména 
k postupu při zadávání veřejných zakázek, zadávacích řízení, hodnocení kvalifikace, 
výběru uchazečů, komisí pověřenou jednacím  řízením s uchazečem v jednacím  řízení 
bez uveřejnění, jmenování hodnotících komisí a další poradní činnosti související 
s konáním zadavatele. 

3. Komise rozvojová a investiční předkládá návrhy Radě města Přerova v souladu s čl. 
IV. v limitech od 500.000,- Kč bez DPH do 1.000.000,-Kč bez DPH v případě 
zakázek na dodávky, služby, resp. od 500.000,- Kč bez DPH do 3.000.000,-Kč bez 
DPH  v případě zakázek na stavební práce. (od 01.01.2014 do 1.000.000,- Kč bez 
DPH).

ČLÁNEK VII.
Rozhodování o veřejných zakázkách

1. O zadání veřejných zakázek dle tohoto vnitřního předpisu rozhodují:

a) Rada města Přerova rozhoduje o veřejné zakázce malého rozsahu dle čl. IV. odst. 4) 
v limitu od 500.000,- Kč bez DPH do 1.000.000,-Kč  v případě zakázek na stavební 
práce.

b) Rada města Přerova rozhoduje o veřejné zakázce malého rozsahu dle čl. IV. odst. 5) 
v limitech od 500.000,-Kč bez DPH do 1.000.000,- Kč bez DPH v případě veřejných 
zakázek na dodávky a služby, resp. od 1.000.000,- Kč bez DPH do 3.000.000,- Kč
bez DPH v případě zakázek na stavební práce (od 01.01.2014 do 1.000.000,- Kč bez 
DPH), a dodatečných stavebních  pracích a  službách dle  čl. IV.odstavec 5 v rozsahu 
od  500.000,-Kč do 1.000.000,-Kč bez  DPH (služby), resp. od 500.000,-Kč do 
3.000.000,-Kč bez DPH (stavební práce) 

c) Vedoucí odborů Magistrátu města Přerova, ředitel Městské policie Přerov a ředitelé 
příspěvkových organizací rozhodují o veřejné zakázce malého rozsahu dle čl. IV. odst. 
1), 2), 3), 4) a čl. V odst. 1), 2), 3) v limitu do 500.000,- Kč bez DPH. 

ČLÁNEK VIII.
Výjimky z věcné působnosti předpisu

Zásady a postupy zadávání zakázek malého rozsahu se nevztahují na pořizování drobného 
spotřebního materiálu, pořizování dodávek a služeb do výše 20.000,-Kč, stavebních prací 
do výše 50.000,-Kč bez DPH.

ČLÁNEK IX.
Závěrečná ustanovení

Vnitřní předpis č. 18/07, vydaný Radou města Přerova, „Zásady postupu při zajišťování 
veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru“ akcí z 25. července 2007 se ke dni 
účinnosti tohoto vnitřního předpisu zrušuje.
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Tento vnitřní předpis byl schválen Radou města Přerova na její 40. schůzi konané dne 30. 
května 2012 usnesením č. 1593/40/9/2012 a nabývá účinnosti dnem 01. června 2012.

Příloha:
Uživatelská příručka pro zadavatele zakázek malého rozsahu (softender)

          Ing. Jiří Lajtoch                                                                                    Mgr. Josef Kulíšek  
               primátor                                                                                        náměstek primátora

Za správnost vyhotovení: Odbor vnitřní správy


