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Město Adamov - Městský úřad v Adamově 
Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov 

 
Rada města Adamova v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento vnitřní předpis: 

 

Dodatek č. 1  

k vnitřnímu předpisu č. 1/2014 
 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění limity pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu takto: 

 
ČÁST DRUHÁ 

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Čl. 4 

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

1. Veřejná zakázka malého rozsahu musí být zadána takovým způsobem, aby byla dodržena 

zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a při dodržení kritérií 

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků města takto: 

a)  u zakázek na dodávky, služby nepřesahujících částku 400.000,- Kč bez DPH a u 

zakázek na stavební práce nepřesahujících částku 500.000,- Kč bez DPH rozhoduje o 

výběru dodavatele příslušný vedoucí zajišťujícího odboru bez výběrového řízení. 

Zajišťující odbor dle svého zvážení rozhodne, zda zakázka bude zajištěna formou přímé 

objednávky nebo zda bude uzavřena zjednodušená smlouva, která bude obsahovat 

zejména předmět zakázky, termín dodání či dokončení, předpokládanou cenu a penále při 

nedodržení smluvních podmínek. K podepsání výše uvedené zjednodušené smlouvy je 

oprávněn příslušný vedoucí zajišťujícího odboru (tj. příslušný příkazce operace). 

b) u zakázek na dodávky, služby přesahujících částku 400.000,- Kč bez DPH 

a nedosahujících částky 800.000,- Kč bez DPH a u zakázek na stavební práce 

přesahujících částku 500.000,- Kč bez DPH a nedosahujících částky 2 000.000,- Kč 

bez DPH, a pokud to umožňuje charakter zakázky, zajišťující odbor připraví a provede 

průzkum trhu: 

-  potřebné informace budou vyžádány nejméně od tří zájemců, a to formou cenových 

nabídek podaných elektronicky nebo v listinné podobě;  

-  zajišťující odbor vyhotoví stručnou písemnou informaci o důvodech a způsobu 

výběru uchazeče o zakázku, kterou předloží radě města ke schválení; 

-  po rozhodnutí rady města o přidělení veřejné zakázky, podepíše starosta smlouvu 

s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější; 

c) u zakázek na dodávky, služby přesahujících částku 800.000,- Kč bez DPH a nedo-

sahujících finančního limitu pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky a služby, tj. 

2 000 000,- Kč bez DPH, a u zakázek na stavební práce přesahujících částku 2 000.000,- 

Kč bez DPH a nedosahujících finančního limitu pro podlimitní veřejnou zakázku na 

stavební práce, tj. 6 000 000,- Kč bez DPH, a pokud to umožňuje charakter zakázky, 

zajišťující odbor připraví a zajistí poptávkové řízení: 
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 zpracování návrhu výzvy k podání nabídek; 

 návrh výzvy k podání nabídek odsouhlasí rada města; 

 po schválení návrhu výzvy k podání nabídek radou města, zajišťující odbor následně 

vyzve k podání nabídek nejméně pět zájemců;  

 otevírání obálek nabídek podaných uchazeči provede nejméně tříčlenná komise pro 

otevírání obálek, jejíž členy a náhradníky jmenuje rada města a která o otevírání obálek 

zpracuje stručný záznam nebo může být funkcí otevírání obálek pověřena hodnotící 

komise. Členové komise pro otevírání obálek nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce         

a k uchazečům podjati; zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí mít osobní 

zájem na zadání příslušné veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní, pracovní 

či jiný obdobný poměr; 

 posouzení a hodnocení nabídek podaných uchazeči provede nejméně tříčlenná hodnotící 

komise, jejíž členy a náhradníky jmenuje rada města; právo být členem komise má 

pověřený člen rady města. Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné 

zakázce a k uchazečům podjati; zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí 

mít osobní zájem na zadání příslušné veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat 

osobní, pracovní či jiný obdobný poměr, Hodnotící komise může rovněž vykonávat funkci 

komise pro otevírání obálek; 

 hodnotící komise vypracuje stručný záznam o posouzení a hodnocení nabídek, kterou 

předloží, spolu s doporučením nejvýhodnější nabídky, radě města ke schválení; 

 po rozhodnutí rady města o přidělení veřejné zakázky, podepíše starosta smlouvu s ucha-

zečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější; 

d) pokud charakter zakázky neumožňuje postup podle písm. b) nebo c), zajišťující odbor 

vyhotoví o důvodech a způsobu výběru dodavatele zakázky stručnou písemnou informaci 

radě města, která na jejím základě bude schvalovat příslušnou smlouvu.  

 

Čl. 19 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 1/2014 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek schválila Rada města Adamova na své 40. schůzi, konané dne 30.5.2016. 

2. Účinnost Dodatku č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 1/2014 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek se stanovuje dnem 1.6.2016. 

 

 

 

 

 

  …………..…………………………….                  ………………………………………… 

                          Jiří Němec                     Bc.Roman Pilát, MBA 

                        místostarosta                                                                   starosta 

 

 
 


