MĚSTYS CÍTOLIBY
Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby, IČ: 00556262

----------------------------------------------------------------------------------------------------Pravidla Rady městyse Cítoliby

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse Cítoliby
Rada městyse Cítoliby vydává na základě usnesení RM č. 15/2019 ze dne 23.1.2019 tato Pravidla zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu městyse Cítoliby (dále jen Pravidla):

Čl. I. Základní ustanovení
1) Tato Pravidla upravují postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoZVZ“).
2) Za veřejnou zakázkou malého rozsahu je podle ust. § 27 ZoZVZ veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo
nižší v případě veřejné zakázky:
a) na dodávky nebo na služby částce 2.000.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH), nebo
b) na stavební práce částce 6.000.000,-Kč bez DPH.
3) Městys Cítoliby, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu není povinen podle ust. § 31 ZoZVZ v zadávacím řízení,
popř. v poptávkovém řízení, postupovat podle ZoZVZ; je však povinen dodržet zásady podle ust. § 6 ZoZVZ, a to zejména
zásady transparentnosti, přiměřenosti a zákazu diskriminace; v případě potřeby může v zadávacím řízení pro kteroukoliv
kategorii veřejné zakázky malého rozsahu na dodavateli (zhotoviteli) vyžadovat některé náležitosti dle ZoZVZ.

Čl. II. Kategorizace veřejných zakázek malého rozsahu
1) Kategorie I.
Veřejná zakázka malého rozsahu v hodnotě nepřesahující částku 20.000,-Kč bez DPH.
Jedná se o veřejné zakázky na dodávky (nákupy) nebo služby a stavební práce, kterými se zajišťuje běžné provozní,
administrativně-organizační, společensko-kulturní a sociálně-charitativní působení (činnost) obecního úřadu, orgánů,
výborů a komisí a Obecní policie městyse Cítoliby.
2) Kategorie II.
Veřejná zakázka malého rozsahu v hodnotě přesahující částku 20.000,-Kč bez DPH a nepřesahující částku 150.000,-Kč bez
DPH.
Jedná se o veřejné zakázky na dodávky (nákupy) nebo služby a stavební práce.
3) Kategorie III.
Veřejná zakázka malého rozsahu v hodnotě přesahující částku 150.000,-Kč bez DPH a nepřesahující částku 400.000,-Kč bez
DPH.
Jedná se o veřejné zakázky na dodávky (nákupy) nebo služby a stavební práce.
4) Kategorie IV.
Veřejná zakázka malého rozsahu v hodnotě přesahující částku 400.000,-Kč bez DPH a nepřesahující částku 2.000.000,-Kč
bez DPH.
Jedná se o veřejné zakázky na dodávky (nákupy) nebo služby.
5) Kategorie V.
Veřejná zakázka malého rozsahu v hodnotě přesahující částku 400.000,-Kč bez DPH a nepřesahující částku 6.000.000,-Kč
bez DPH.
Jedná se o veřejné zakázky na stavební práce.

Čl. III. Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle Kategorií
1) Kategorie I.
a) návrh na uplatnění veřejné zakázky malého rozsahu této kategorie na konkrétní dodávku (nákup) nebo službu, a nebo
stavební práce, s uvedením odůvodnění potřeby jejího použití může předložit kterýkoliv zaměstnanec městyse Cítoliby,
který je zaměstnán v hlavním pracovním poměru; návrh může předložit také kterýkoliv člen rady městyse, předseda
výboru zastupitelstva obce nebo předseda komise rady obce,
b) návrh se předkládá starostovi nebo místostarostovi městyse Cítoliby; navrhovatel současně předloží návrh dodavatele
(při výběru dodavatelů bude vycházeno zejména z místní znalosti, informací o trhu, svých zkušeností a poznatků
k předmětné veřejné zakázce); případně bude předložen návrh na vyhlášení tzv. poptávkového řízení,
c) o návrhu na použití uplatnění veřejné zakázky malého rozsahu této kategorie rozhodují starosta městyse nebo
místostarosta městyse, každý samostatně, kteří nejsou návrhem na konkrétního dodavatele vázáni; funkcionář, který
takto rozhodne podepíše příslušnou objednávku nebo smlouvu.
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2) Kategorie II.
a) návrh na uplatnění veřejné zakázky malého rozsahu této kategorie na konkrétní dodávku (nákup) nebo službu, a nebo
stavební práce s uvedením odůvodnění jejího použití může předložit kterýkoliv zaměstnanec městyse Cítoliby, který je
zaměstnán v hlavním pracovním poměru; návrh může předložit také kterýkoliv člen rady městyse, předseda výboru
zastupitelstva obce nebo předseda komise rady obce,
b) návrh se předkládá starostovi nebo místostarostovi městyse Cítoliby; navrhovatel současně předloží návrh konkrétního
dodavatele (při výběru dodavatelů bude vycházeno zejména z místní znalosti, informací dodavatele (při výběru
dodavatelů bude vycházeno zejména z místní znalosti, informací o trhu, svých zkušeností a poznatků k předmětné
veřejné zakázce); případně bude předložen návrh na vyhlášení tzv. poptávkového řízení,
c) o návrhu na použití uplatnění veřejné zakázky malého rozsahu této kategorie rozhodují společně starosta městyse s
místostarostou městyse, kteří nejsou návrhem na konkrétního dodavatele vázáni; uvedení funkcionáři, kteří takto
rozhodnou podepíší příslušnou objednávku nebo smlouvu. V případě nepřítomnosti jednoho z uvedených funkcionářů, a
nebo v případě neshody těchto funkcionářů, bude o tomto návrhu rozhodovat Rada Městyse.
3) Kategorie III.
a) návrh na použití uplatnění veřejné zakázky malého rozsahu této kategorie na konkrétní dodávku (nákup) nebo službu, a
nebo stavební práce s uvedením odůvodnění jejího použití předkládá zaměstnanec, který má předmět takové veřejné
zakázky ve své pracovní gesci; návrh může předložit také kterýkoliv člen rady městyse,
b) návrh se předkládá starostovi nebo místostarostovi městyse Cítoliby; navrhovatel současně předloží návrh konkrétního
dodavatele (při výběru dodavatelů bude vycházeno zejména z místní znalosti, informací o trhu, svých zkušeností a
poznatků k předmětné veřejné zakázce); případně bude předložen návrh na vyhlášení tzv. poptávkového řízení,
c) o použití uplatnění veřejné zakázky malého rozsahu této kategorie rozhoduje Rada městyse, která není návrhem na
konkrétního dodavatele vázána; Rada městyse současně pověří starostu městyse (v případě jeho nepřítomnosti
místostarostu městyse) k podpisu příslušné objednávky nebo k podpisu příslušné smlouvy.
4) Kategorie IV.
a) návrh na uplatnění veřejné zakázky malého rozsahu této kategorie na konkrétní dodávku (nákup) nebo službu
s uvedením odůvodnění jejího použití předkládá zaměstnanec, který má předmět takové veřejné zakázky ve své
pracovní gesci; návrh může předložit také kterýkoliv člen Rady městyse,
b) návrh se předkládá starostovi nebo místostarostovi městyse Cítoliby, kteří tento návrh předloží k projednání Radě
městyse, spolu s návrhem na výzvu alespoň 3 (tří) konkrétních dodavatelů k předložení nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu (při výběru potencionálních dodavatelů bude vycházeno zejména z místní znalosti, informací o trhu,
svých zkušeností a poznatků k předmětné veřejné zakázce); o zahájení tzv. zadávacího řízení rozhodne Rada městyse.
Současně Rada městyse jmenuje tříčlennou komisi pro otevírání nabídek a pro posouzení a hodnocení nabídek, jejím
členem bude jeden (1) člen Rady městyse; vyhodnocení nabídek bude provedeno zejména dle ekonomické výhodnosti
nabídky,
c) zadávací řízení se zahajuje zveřejněním na úřední desce a webových stránkách městyse a odesláním výzvy alespoň 3
(tří) potencionálním dodavatelům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu,
d) doba pro podání nabídek musí být alespoň 10 pracovních dní ode dne odeslaní (lze odesílat poštou nebo
prostřednictvím datových schránek); zadání obsahu výzvy pro podání nabídky na předložení veřejné zakázky této
kategorie bude obsahovat náležitosti dle zvyklostí městyse Cítoliby a případných dalších požadavků na dodavatele a na
konkrétní veřejnou zakázku
e) o výběru dodavatele rozhoduje Rada městyse vycházeje z vyhodnocení nabídek výběrovou komisí, není však
vyhodnocením pořadí nabídek výběrovou komisí vázána.
f) Rada městyse rozhodne o uzavření smlouvy s vybraným dodavatele a současně pověří starostu městyse (v případě
jeho nepřítomnosti místostarostu městyse) k podpisu příslušné smlouvy.
5) Kategorie V.
a) návrh na uplatnění veřejné zakázky malého rozsahu této kategorie na konkrétní stavební práce s uvedením odůvodnění
jejího použití předkládá zaměstnanec, který má předmět takové veřejné zakázky ve své pracovní gesci; návrh může
předložit také kterýkoliv člen Rady městyse,
b) návrh se předkládá starostovi nebo místostarostovi městyse Cítoliby, kteří tento návrh předloží k projednání Radě
městyse, spolu s návrhem na výzvu alespoň 3 (tří) dodavatelů k předložení nabídky (při výběru potencionálních
dodavatelů bude vycházeno zejména z místní znalosti, informací o trhu, svých zkušeností a poznatků k předmětné
veřejné zakázce). Rada městyse navrhne tříčlennou komisi pro otevírání nabídek a pro posouzení a hodnocení nabídek,
jejím členem bude jeden (1) člen rady městyse nebo člen zastupitelstva městyse; vyhodnocení nabídek bude provedeno
zejména dle ekonomické výhodnosti nabídky.
c) návrh na uplatnění veřejné zakázky malého rozsahu této kategorie na konkrétní stavební práce, vč. návrhu textu výzvy
k předložení nabídky, návrhu potencionálních dodavatelů a složení komise pro otevírání obálek a pro posouzení a
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6)
7)
8)
9)

hodnocení nabídek, předloží Rada městyse k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu městyse o zahájení tzv.
zadávacího řízení,
d) zadávací řízení se zahajuje zveřejněním na úřední desce a webových stránkách městyse a odesláním výzvy alespoň 3
(tří) potencionálním dodavatelům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu,
e) doba pro podání nabídek musí být alespoň 10 pracovních dní ode dne odeslaní (lze odesílat poštou nebo
prostřednictvím datových schránek); zadání obsahu výzvy pro podání nabídky na předložení veřejné zakázky této
kategorie bude obsahovat náležitosti dle zvyklostí městyse Cítoliby a případných dalších požadavků na dodavatele a na
konkrétní veřejnou zakázku
f) o výběru dodavatele rozhoduje Rada městyse vycházeje z vyhodnocení nabídek výběrovou komisí, není však
vyhodnocení nabídek výběrovou komisí vázána.
g) Rada městyse rozhodne o uzavření smlouvy s vybraným dodavatele a současně pověří starostu městyse (v případě
jeho nepřítomnosti místostarostu městyse) k podpisu příslušné smlouvy.
Tato pravidla se vztahují i na uzavírání dodatků k objednávkám a smlouvám podle příslušné Kategorie veřejné zakázky
malého rozsahu.
Zadávací řízení, ani Poptávkové řízení dle těchto Pravidel není zadávacím řízením dle ZoZVZ, ale jedná se výjimku podle
ust. § 31 ZoZVZ.
Rada městyse podle těchto Pravidel rozhoduje prostou většinou přítomných členů Rady městyse.
Rada městyse je povinna zajistit řádnou evidenci a dokumentaci o veřejných zakázkách malého rozsahu dle těchto Pravidel.

Čl. IV. Odchýlení od postupů při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
1) Postupy podle Čl. III. odst. 4) a 5), tj. v případě uplatnění veřejné zakázky podle Kategorie IV. a Kategorie V. může Rada
městyse rozhodnout pouze z jedné nabídky v případě:
a) že ve stanovené době pro předložení nabídek bude předložena pouze jedna nabídka; není-li předložena žádná nabídka
bude postupováno analogicky jako v případě postupu pro uplatnění veřejné zakázky malého rozsahu Kategorie III.,
b) řešení havarijního stavu nebo vzniklé situace, živelních pohrom, odvracení možného obecného ohrožení, které nesnese
odkladu,
c) že by veřejná zakázka malého rozsahu byla financována nebo spolufinancována z fondů EU nebo jiných dotací, které
ve svých podmínkách nebo realizačních pokynech samy upravují pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, postupuje se podle těch pravidel.
2) V situacích podle odst. 1) písm. b) zvláštního zřetele hodných, např. ohrožení zdraví nebo života občanů, či hrozby velké
majetkové škody, může v takovém případě rozhodnout samostatně starosta městyse (v jeho nepřítomnosti místostarosta
městyse), který je povinen o takovém rozhodnutí, vč. jeho odůvodnění bezodkladně informovat Radu městyse.

Čl. V. Společná a závěrečná ustanovení
1) Tato Pravidla byla schválena Radou městyse usnesením č. 15/2019 ze dne 23.1.2019. Současně byla Radou městyse
usnesením č. 16/2019 ze dne 23.1.2019 zrušena Pravidla o zadávání veřejných zakázek městyse Cítoliby ze dne 3.5.2017.
2) Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 23.1.2019.
3) Změny a doplňky těchto Pravidel schvaluje Rada městyse.
V Cítolibech, dne 23.1.2019

Petr Jindřich, starosta městyse

Petr Novák, místostarosta městyse
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