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Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_1241 ze dne 16.12.2019 

 

Pravidla pro zadávání ve ejných zakázek Městskou částí Praha 1 

  

ČÁST PRVNÍ 

Obecná ustanovení  

 
Článek I. 

Účel pravidel 

 

1. Pravidla pro zadávání ve ejných zakázek Městskou částí Praha 1 (dále jako „pravidla“) jsou 
vydávána k zajištění povinností Městské části Praha 1 (dále jako „MČ P1“ nebo “zadavatel”), jako 

ve ejného zadavatele, které vyplývají ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, ve 

znění pozdějších p edpisů (dále jako „zákon“), jakož i ze zásad, které tento zákon stanoví pro 
postup ve ejných zadavatelů  p i zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu, a dále k zajištění 
povinností, které pro MČP1 vyplývají z ustanovení obecně  závazných právních p edpisů  vydaných 

k provedení zákona. 

 

2. Část první a čtvrtá pravidel obsahuje ustanovení společná jak pro ve ejné zakázky malého rozsahu, 
která s poukazem na § 31 zákona nemusí být zadávány v zadávacím ízení (zákonná výjimka), tak i 

pro podlimitní a nadlimitní ve ejné zakázky zadávané dle zákona povinně v zadávacím ízení.  

 

3. Část druhá pravidel upravuje postup zadavatele p i zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu za 

využití shora uvedené zákonné výjimky. 

 

4. Část t etí pravidel upravuje postup zadavatele p i zadávání podlimitních a nadlimitních ve ejných 
zakázek zadávaných v zadávacím ízení dle zákona a soutěží o návrh dle zákona. 

 

Článek II. 
Zadavatel a obecné zásady pravidel 

 

1.  Zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona je MČP1, za kterou činí jednotlivé úkony dle 

zákona a těchto pravidel následující oprávněné orgány a osoby: 

a) Rada MČP1, 

b) starosta MČP1, p íslušný místostarosta MČP1, nebo 

c) správce organizační rozpočtové jednotky (dále jako „Správce ORJ“) a/nebo správce 
ekonomické činnosti (dále jako „Správce EČ“). Na Správce EČ se aplikují ustanovení platná 
pro Správce ORJ, nestanoví-li tato pravidla jinak,  

d) p íspěvková organizace z ízená zadavatelem. Na p íspěvkovou organizaci z ízenou 
zadavatelem se aplikují ustanovení platná pro Správce ORJ/Správce EČ nebo 

e) vedoucí Oddělení ve ejných zakázek; 

(dále každý jednotlivě jako „oprávněná osoba“).  
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Úkony, které podle těchto pravidel činí oprávněná osoba, se považují za úkony zadavatele. Tam, kde 

tato pravidla uvádějí pojem zadavatel, rozumí se tím i oprávněná osoba.  

 

2.   Zadavatel dle odstavce 1 tohoto článku II. pravidel může k zajištění svých práv a povinností p i 
zadávání ve ejných zakázek užít t etí osoby na základě smlouvy nebo plné moci. Tímto se však 

nezbavuje odpovědnosti za naplnění svých práv a splnění svých povinností dle zákona a těchto 
pravidel.  

3. Za ádný průběh zadávacího nebo výběrového ízení v souladu se zákonem a pravidly odpovídá: 

a) p íslušný Správce ORJ nebo Správce EČ, a to   po stránce věcné, čímž se rozumí odpovědnost za 
vymezení p edmětu ve ejné zakázky a zpracování pot ebných podkladů pro zadávací či 
výběrové ízení ve smyslu odstavce 6 písm. c) tohoto článku pravidel a v p ípadě výběrového 
ízení, kde zajišťuje jeho administraci, rovněž po stránce procesní, čímž se rozumí kompexní 

odpovědnost za zajištění administrace výběrového ízení, 

b) vedoucí Oddělení právního, kontroly a stížností Útvaru tajemníka, a to po stránce právní, čímž 
se rozumí odpovědnost za zpracování obchodních podmínek či návrhu smlouvy ve ejné 
zakázky,  

c) vedoucí Oddělení ve ejných zakázek, a to po stránce procesní, čímž se rozumí odpovědnost za 
komplexní zajištění administrace zadávacího a výběrového ízení (s výjimkou p ípadů, kdy 
administraci výběrového ízení zajišťuje Správce ORJ a/nebo Správce EČ) a ádné uskutečnění 
veškerých úkonů zadavatele dle zákona či pravidel. 

 

4. Oddělení veřejných zakázek (dále jen “OVZ”) zajišťuje: 

a) zpracování a kompletaci dokumentace o ve ejné zakázce zadávané ve výběrovém či 
zadávacím ízení, a to na základě podkladů od Správce ORJ/Správce EČ a OPR, 

b) administraci zadávacího ízení, tj. veškeré úkony týkající se zadávacího ízení ízení a to s 
výjimkami v těchto pravidlech uvedenými, 

c) administraci výběrového ízení, p íp. podporu Správci ORJ a/nebo Správci EČ p i 
administraci výběrového ízení ve ejné zakázky, pokud administraci výběrového ízení 
ve ejné zakázky zajišťuje sám Správce ORJ a/nebo Správce EČ,  

d) spolupráci s t etí osobou dle čl. II. odst. 2 pravidel p i administraci ve ejné zakázky touto t etí 
osobou, 

e) uve ejnění informací a/nebo dokladů o ve ejné zakázce zadávané v zadávacím nebo 

výběrovém ízení tam, kde takovou povinnost stanoví zákon, jiné obecně závazné právní 
p edpisy nebo tato pravidla (zejm. se jedná o uve ejnění na profilu zadavatele, ve Věstníku 
ve ejných zakázek, Ú edním věstníku Evropské unie, Registru smluv), a to včetně uve ejnění 
smlouvy uzav ené v rámci zadávacího ízení na profilu zadavatele či v Registru smluv, pokud 

nebyla zadáním ve ejné zakázky na základě smlouvy nebo plné moci užita t etí osoba. V 

takové p ípadě má tuto povinnost tato t etí osoba. 

f) vedení písemné a/nebo elektronické evidence ve ejných zakázek, 

g) vedení agendy (databáze) krycích listů včetně kontroly vyplnění nezbytných náležitostí krycích 
listů (viz nap . čl. X. odst. 2 pravidel); v této souvislosti provádí kontrolu, zda  

(i) nedochází k nedovolenému dělení p edmětu ve ejných zakázek p i provádění zadávacího 
nebo výběrového ízení,  
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(ii) nedochází k p ekročení zákonného limitu ve ejné zakázky malého rozsahu či podlimitní 
ve ejné zakázky v p ípadě uzavíraných dodatků,  

(iii) nedochází k po izování stejných/obdobných komodit v rámci různých vnit ních útvarů 
MČP1;  

h) vedení evidence (databáze) písemných odůvodnění výjimek v postupech p i výběru dodavatelů 
u ve ejných zakázek malého rozsahu dle čl. XII pravidel; 

i) uchovávání kompletní dokumentace o ve ejných zakázkách a jejich archivaci dle interních 

p edpisů zadavatele, zákona či obecně závazných právních p edpisů, p íp. i dle pravidel 

p íslušného operačního programu či dotačního titulu. 

Za zajištění činností uvedených v tomto odstavci odpovídá vedoucí OVZ. 

 

5. Oddělení právní, kontroly a stížností Útvaru tajemníka (dále jako “OPR”) zajišťuje: 

a) právní podporu v celém procesu zadávání ve ejné zakázky v zadávacím či výběrovém ízení 
spočívající zejména v p ípravě a zpracování obchodních podmínek, p íp. návrhu smlouvy. 

Za zajištění činností uvedených v tomto odstavci odpovídá vedoucí OPR. 

 

6. Oddělení či odbor příslušného Správce ORJ nebo Správce EČ a příspěvková organizace 

zřízená zadavatelem zajišťuje: 

a) zpracování pot ebných podkladů pro zadávací či výběrové ízení (tj. zejména podmínky 
kvalifikace, kritéria a metodu hodnocení vč. vah jednotlivých kritérií hodnocení či jiného 
matematického vztahu mezi kritérii hodnocení, projektová dokumentace, je-li zpracovávána, 
určení výše nákladů na její reprodukci), 

b) p edkládání návrhů  na realizaci jednotlivých ve ejných zakázek, které nejsou uvedeny v plánu 
nákupu ve ejných zakázek v dostatečném časovém p edstihu p ed požadovaným plněním 

Radě   MČ P1, stanovení údajů obsažených v krycím listu ke každé ve ejné zakázce, kompletní 
zpracování krycích listů a p edání jejich originálního vyhotovení na OVZ p ed zahájením 
zadávacího či výběrového ízení ve ejné zakázky; na základě krycího listu bude spisu ve ejné 
zakázky v rámci MČP1 p iděleno evidenční číslo jedné číselné ady pro každý kalendá ní rok, 

c) určení osoby odpovědné za zpracování odborné části zadávací dokumentace ve ejné zakázky, 

d) konání a průběh prohlídky místa plnění, pokud je její konání pot ebné, 

e) bezprost ední p edání OVZ informace o každé uzav ené smlouvě na plnění ve ejné zakázky, a 

to včetně p edání krycího listu, p íslušné dokumentace a samotné smlouvy z ve ejné zakázky, v 

p ípadech, kdy zadání ve ejné zakázky umožňují tato pravidla p ímo správnci ORJ 

f) kontrolu plnění závazků            dodavatele ze smlouvy na plnění ve ejné zakázky. 

 

Za zajištění činností uvedených v tomto odstavci odpovídá p íslušný Správce ORJ nebo Správce EČ. 

 

7. Podatelna Úřadu MČP1 (dále jako “ÚMČ”) zajišťuje: 

a) p evzetí nabídky a její označení datem a časem doručení (neplatí v p ípadě nabídek podaných 
elektronicky). 

b) p evzetí dokladu o úhradě             nákladů   za poskytnutí zadávací dokumentace dodavatelům tam, kde 
je taková úhrada zadavatelem požadována v souladu se zákonem a těmito pravidly, 



4  

 

Za zajištění činností uvedených v tomto odstavci odpovídá vedoucí pracoviště podatelny ÚMČ. 

8. OVZ je p i uve ejňování (viz odst. 4 písm. e) tohoto čl. II.) povinno v p ípadě ve ejných zakázek 
zadávaných povinně dle zákona v zadávacím ízení postupovat v souladu s ustanovením § 212 

zákona. 

9. S účinností od 1. 7. 20161 je možné záležitosti ve zbytkové působnosti svě it jinému orgánu 
městské části na základě rozhodnutí Rady MČP1, a to zcela anebo zčásti. P edmětným orgánem 
může být starosta MČP1 anebo ú ad MČP1. V p ípadě, že by k takovému svě ení rozhodovací 
pravomoci došlo, neznamená to, že by se jednalo o vyhrazenou pravomoc dotčeného orgánu 
MČP1. I v tomto p ípadě může sama Rada MČP1 rozhodnout ad hoc v konkrétním p ípadě, čímž 
de facto stanoví výjimku ze svého p edchozího rozhodnutí. Rovněž tak zastupitelstvo MČP1 může 
rozhodovat ve věcech, jejichž rozhodování bylo svě eno Radou MČP1 starostovi MČP1 nebo 
ú adu MČP1, neboť zastupitelstvo MČP1 si může vyhradit rozhodování v jakékoliv věci, která 
spadá do zbytkové kompetence Rady MČP1, a to bez ohledu na to, zda Rada MČP1 tuto svojí 
působnost dále p enesla na jiný orgán MČP1. 

S ohledem na výše uvedné tak oprávněné osoby dle čl. II odst. 1 písm. c) pravidel mohou 

podepisovat smlouvy nebo objednávky z ve ejných zakázek. 

 

Článek III. 

Věcná a osobní působnost 

1. Pravidla upravují 

a) zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo zadávací řízení v souladu s ustanovením 

§ 31 zákona, 

b) interní postupy zadavatele p i zadávání podlimitních a nadlimitních ve ejných zakázek 

v zadávacích řízeních a soutěže o návrh. 

 

2. Postupy p i zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu mimo zadávací ízení těmito pravidly 

neupravené se analogicky ídí p íslušnými ustanoveními zákona. Postupy p i zadávání podlimitních 

a nadlimitních ve ejných zakázek v zadávacích ízeních a p i soutěži o návrh se ídí zákonem; zadavatel 
je v takovém p ípadě povinen postupovat rovněž podle části první a čtvrté těchto pravidel. P i 
rozporu mezi ustanoveními zákona a těchto pravidel se použije p íslušné ustanovení zákona. 

3. V p ípadě ve ejných zakázek, které jsou zadávány v rámci projektu financovaného či 

spolufinancovaného prost ednictvím dotačního titulu, se postupy p i zadávacím nebo výběrovém 
ízení ídí aplikovatelnými metodikami, závaznými pokyny a dalšími pravidly p íslušného 

operačního programu či dotačního titulu. V p ípadě, kdy dotační titul nestanoví vlastní pravidla pro 

postupy v zadávacím či výběrovém ízení, zadávání ve ejné zakázky se ídí těmito pravidly a 

zákonem. 

4. Pravidla jsou závazná pro členy Rady MČ P1, zaměstnance zadavatele, p íspěvkové organizace 
z ízené zadavatelem, jakož i pro další osoby a subjekty, které se rozhodly těmto pravidům 
dobrovolně pod ídit. Seznam p íspěvkových organizací z ízených zadavatelem je dostupný na 
webových stránkách zadavatele v sekci s názvem “Organizace z ízené MČ”. 

                                                      
1 Novela zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších p edpisů provedená zákonem 
č. 106/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve znění pozdějších p edpisů, 
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve znění pozdějších p edpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších p edpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 
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5. Tato pravidla jsou doporučením pro postup organizačních složek a dalších právnických osob 

z ízených či ovládaných MČ P1 (s výjimkou p íspěvkových organizací z ízených zadavatelem) p i 

zadávání ve ejných zakázek a dále pro postup t etích osob ve smyslu čl. II. odst. 2 pravidel. 

 

Článek IV. 
Definice základních pojmů 

1. Ve ejnou zakázkou se rozumí zakázka realizovaná na základě       úplatné smlouvy mezi zadavatelem a 
dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. 
Za zadání ve ejné zakázky se nepovažuje uzav ení smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní 
nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele p i zadávání ve ejné 
zakázky podle § 7 až 12, § 155, 156, 189 a 190 zákona. 

 

2. Ve ejné zakázky se podle výše p edpokládané hodnoty dělí na nadlimitní ve ejné zakázky, 
podlimitní ve ejné zakázky a ve ejné zakázky malého rozsahu. 

 

a) Nadlimitní ve ejnou zakázkou se rozumí ve ejná zakázka, jejíž p edpokládaná hodnota je 

rovna nebo p esahuje     finanční limit stanovený na ízením vlády. 

 

b) Podlimitní ve ejnou zakázkou se rozumí ve ejná zakázka, jejíž p edpokládaná hodnota 

nedosahuje limitu stanoveného pro nadlimitní ve ejnou zakázku a p esahuje v p ípadě   ve ejné zakázky na 

dodávky nebo na služby částku 2.000.000 Kč bez DPH nebo v p ípadě ve ejné zakázky na stavební 
práce částku 6.000.000 Kč bez DPH. 

 

c) Ve ejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí ve ejná zakázka, jejíž p edpokládaná hodnota 

je rovna nebo nižší v p ípadě ve ejné zakázky na dodávky nebo na služby částce 2.000.000 Kč 
bez DPH a v p ípadě ve ejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000 Kč bez DPH. 

 

3. Zadávacím řízením se rozumí závazný procesní postup zadavatele dle zákona smě ující k zadání 
podlimitní či nadlimitní ve ejné zakázky vybranému dodavateli či vybraným dodavatelům.  

 

4. Výběrovým ízením se rozumí závazný procesní postup zadavatele dle pravidel smě ující k zadání 
ve ejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli či vybraným dodavatelům. P ímé zadání ve 
smyslu čl. IX. odst. 3 těchto pravidel není výběrovým ízením a pravidla stanovené pro výběrová 
ízení se na něj nevztahují. 

 

P edpokládanou hodnotou ve ejné zakázky se rozumí zadavatelem p edpokládaná výše úplaty za 

plnění ve ejné zakázky, kterou je zadavatel povinen stanovit k okamžiku zahájení zadávacího ízení, 
resp. v p ípadě ve ejné zakázky malého rozsahu k okamžiku jejího zadání, tj. p ed uzav ením smlouvy 
či objednávky. P i stanovení p edpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z p idané hodnoty. 
P i stanovení p edpokládané hodnoty ve ejné zakázky se postupuje p imě eně      podle pravidel, která jsou 

upravena v ustanoveních § 16 až 23 zákona. Je-li ve ejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení 
p edpokládané hodnoty rozhodující součet p edpokládaných hodnot všech částí ve ejné zakázky bez 

ohledu na to, zda je ve ejná zakázka zadávána v jednom nebo více zadávacích nebo výběrových 
ízeních, nebo zadavatelem samostatně nebo ve spolupráci s jiným zadavatelem nebo jinou osobou. 
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5.  Zakázkami systému krizového ízení se pro účely těchto pravidel rozumějí ve ejné zakázky, které 
je nezbytné zadat za účelem realizace bezodkladných opat ení k odstranění či zmírnění následků 
mimo ádných okolností a nep edvídatelných škod, zejména mimo ádných událostí a vznikajících či 

hrozících škod, které jsou či mohou být zap íčiněny p edevším povětrnostními vlivy, povodněmi, 

p emnožením škůdců, ší ením chorob, havarijní situací či požárem. 

 

6.  Další pojmy, které jsou v těchto pravidlech uvedeny a jejichž význam není pravidly výslovně     určen, 

mají obdobný význam jako shodné pojmy uvedené v zákoně. 

 

 

Článek V. 

Zásady postupu zadavatele a záruka integrity 

 

1.  Všechny osoby nebo orgány vykonávající dle ustanovení těchto pravidel úkony zadavatele jsou 
povinny p i zadávání ve ejných zakázek v zadávacím či výběrovém ízení dodržovat zásady 
transparentnosti, p imě enosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle ustanovení § 6 
zákona. 

 

Transparentnost - Zadavatel má povinnost veškeré kroky, které vedou k zadání a uzav ení smlouvy, 
činit jasným a srozumitelným způsobem, tj. jasně stanovit lhůty a postupy pro jednotlivé kroky p i 
zadávání ve ejné zakázky, o všech významných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele po izovat 

a uchovávat písemnou dokumentaci v dostatečném rozsahu, který umožní úkony zadavatele nezávisle 
p ezkoumat; zadavatel dbá zejména na to, aby výslovně, určitě a srozumitelně vymezil kritéria, dle 
kterých budou hodnoceny nabídky účastníků, a to p ed zahájením zadávacího nebo výběrového ízení, a 
dále aby veškerá jeho rozhodnutí, která se p ímo dotýkají nebo mohou dotknout práv nebo 
oprávněných zájmů  t etích osob, byla opat ena ádným a p esvědčivým odůvodněním. Zásada 
transparentnosti tak smě uje k naplnění všech povinností zadavatele uve ejnit zákonem vymezený 
objem informací. Všechny kroky zadavatele musí být dostatečně zdokumentované a tím 
p ezkoumatelné, a to včetně zachycení rozhodovacích procesů zadavatele. 

 

Přiměřenost - Zásada p imě enosti umožňuje srovnávání s obecnými hledisky a zadavatel má 
povinnost nastavit parametry zadávacího a výběrového ízení tak, aby byly p imě ené charakteru či 
p edmětu ve ejné zakázky. To platí nap íklad pro nastavení požadavků zadavatele včetně požadavků 
kvalifikačních, nebo pro stanovení délky lhůt. 

 

Rovné zacházení - Zadavatel je od okamžiku zahájení p ípravy zadávacího a výběrového ízení a dále 
po dobu zadávání ve ejné zakázky povinen p istupovat rovným způsobem ke všem dodavatelům, kte í 
mohou podat nabídku či účastníkům, kte í nabídku podali (zadavatel definuje v zadávací dokumentaci 

nebo výzvě k podání nabídek  p esné  podmínky  tak,  aby  všichni  dodavatelé  byli p edem 

seznámeni s pravidly pro průběh zadávacího nebo výběrového ízení), a aby mezi účastníky a 

dodavateli nevznikaly neodůvodněné rozdíly. 
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Zákaz diskriminace - Zadavatel je povinen v průběhu zadávání ve ejné zakázky postupovat vždy tak, 
aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z účastníků. Zadavatel dbá na vymezení podmínek 
pro zadání ve ejné zakázky tak, aby na straně jedné umožňovaly výběr nejvhodnější nabídky a na 
druhé straně neznemožňovaly účast v zadávacím či ízení takovému dodavateli, který je objektivně     

způsobilý p edmět ve ejné zakázky ádně splnit, a to zejména z důvodů, které nesouvisejí s p edmětem 

ve ejné zakázky. 

 

2. Zadavatel   jako    subjekt    disponující    ve ejnými    prost edky    je    povinen    dle    zákona    
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých p edpisů, ve znění 
pozdějších p edpisů, p i zadávání ve ejných zakázek v zadávacím či výběrovém ízení naplňovat 

pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků. Zadavatel je povinen 

počínat si tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání svě ených ve ejných prost edků tam, kde 
to není opodstatněno povahou a účelem po ízení daného zboží, služeb či stavebních prací. 

Projevem pravidla počínat si p i vynakládání ve ejných prost edků hospodárně, efektivně a účelně 
je rovněž povinnost oprávněné osoby postupovat tak, aby hodnota po izovaného zboží, služeb nebo 
stavebních prácí byla p imě ená (odpovídala) účelu, pro který jsou tyto po izovány.  

Toto pravidlo platí zejména v p ípadě zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu I. kategorie. 

Jako p íklad lze uvést nákup spot ební výpočetní techniky včetně mobilních telefonů pro využití 
zaměstnanci zadavatele p i plnění běžných (administrativních) pracovních úkolů. Zadavatel je v 

takovém p ípadě povinen dbát na to, aby se jím realizované nákupy zboží, služeb a stavebních 
prací pohybovaly v průměrné cenové hladině daného zboží a vyst ídat se excesivním nákupům. 
Uvedenými pravidly má zadavatel povinnost se ídit jak ve vztahu k nákupům pro zaměstnance 
zadavatele, tak i ve vztahu k nákupům pro členy Rady MČP1 a další oprávněné osoby. 

 

3. Zadavatel zajišťuje veřejnou dostupnost informací vztahujících se k zadávání ve ejných zakázek 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve znění pozdějších 
p edpisů. 

 

4. Zadavatel postupuje tak, aby nedocházelo ke st etu zájmů. V p ípadě ustanovení komise či užití 
jiné osoby dle čl. X. odst. 7, resp. čl. XI. odst. 7 pravidel nebo t etí osoby dle čl. II. odst. 2 pravidel 
si zadavatel vyžádá písemné čestné prohlášení všech členů komise, p izvaných odborníků, jiných 
osob nebo t etích osob o tom, že nejsou ve st etu zájmů. Pokud zjistí, že ke st etu zájmů došlo, 
p ijme k jeho odstranění opat ení k nápravě. Za st et zájmů se považuje situace, kdy osoby, které 

  

a) se podílejí na průběhu zadávacího či výběrového ízení, nebo 

  

b) mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího či výběrového ízení, 

 

mají zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele, čímž je 
ohrožena jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím či výběrovým ízením. 

 

5. Zadavatel se hlásí ke konceptu odpovědného veřejného zadávání. Odpovědné ve ejné zadávání je 
proces, p i kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které pot ebuje, p ičemž 
získává maximální hodnotu za peníze vytvá ením prospěchu pro společnost a ekonomiku, a 

minimalizací negativních dopadů na živnotní prost edí. Pravidla odpovědného ve ejného zadávání 
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jsou uvedena v usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech 
uplatňování odpovědného p ístupu p i zadávání ve ejných zakázek a nákupech státní správy a 
samosprávy. Zadavatel je povinen p i zadávání ve ejných zakázek posoudit možné zohlednění 
souvisejících společenských (sociálních), širších ekonomických a environmentálních aspektů. 

 

Článek VI.  

Plán nákupu 

1. Nejpozději do 31. íjna daného kalendá ního roku p edloží Správce ORJ a Správce EČ na OVZ 

seznam ve ejných zakázek malého rozsahu a seznam podlimitních a nadlimitních ve ejných zakázek 
zadávaných povinně v zadávacím ízení dle zákona, které hodlají zadávat v následujícím 
kaledná ním roce. 

2.  OVZ na základě p edložených informací posoudí p edložené seznamy, a to p edevším z hlediska 
toho, zda nedochází k nezákonnému dělení ve ejných zakázek a p ekročení limitu pro ve ejné 
zakázky malého rozsahu a podlimitní ve ejné zakázky. Uvedené posouzení OVZ provede nap íč 
všemi odbory/odděleními MČP1. O výsledku posouzení p edložených seznamů OVZ informuje 

Správce ORJ a Správce EČ do 15 kalendá ních dnů/ od p edložení. Tato lhůta může být 
v odůvodněných p ípadech (nap . nutnost vyžádání si objasnění p edložených seznamů od Správce 
ORJ a/nebo Správce EČ apod.) prodloužena až o 5 kalendá ních dnů. 

3.  OVZ následně vypracuje jednotný (centrální) plán nákupu ve ejných zakázek malého rozsahu MČP1 
a jednotný (centrální) plán nákupu podlimitních a nadlimitních ve ejných zakázek MČP1, ke 
kterému se Správce ORJ a Správce EČ mohou do 5 kalendá ních dnů vyjád it a uplatnit své p íp. 

p ipomínky. Uplatněné p ipomínky OVZ do 5 kalendá ních dnů vypo ádá, o čemž Správce 
ORJ/Správce EČ informuje. 

4. OVZ poté oba plány jednotného (centrálního) nákupu p edloží ke schválení Radě MČP1. 

Po schválení Radou MČP1 informuje OVZ p íslušného Správce ORJ a Správce EČ o výsledné 
podobě plánů nákupu. Ve ejné zakázky budou v následujícím kalendá ním roce zadávány v souladu 
se schválenými plány nákupu. Ustanovení těchto pravidel týkající se výjimek zůstávají nedotčena. 

 

 

Článek VII. 
Dokumentace o ve ejné zakázce 

1. P íslušná oprávněná osoba zajišťuje ve spolupráci s OVZ zpracování a kompletaci dokumentace o 

ve ejné zakázce. Dokumentací se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě 
a výstupy z ústní komunikace, jejichž po ízení zákon či pravidla vyžadují, včetně úplného znění 
listinných či elektronických originálů nabídek všech dodavatelů a uzav ených smluv včetně p íp. 
dodatků. 

2. Součástí dokumentace o ve ejné zakázce jsou zejména (nikoliv však výlučně): 

a) krycí list ve ejné zakázky I., II. nebo III. kategorie (viz p íloha 1, 2 nebo 3 pravidel), jehož 
součástí je rozhodnutí o provedení zadávacího nebo výběrového ízení; 

b) oznámení o zahájení výběrového nebo zadávacího ízení, resp. výzva k podání nabídky, 

zaslané požadovanému počtu potenciálních dodavatelů k podání nabídky a dalších dokumentů    

vymezujících p edmět ve ejné zakázky včetně    dokladů prokazujících jejich odeslání; 

c) nabídky podané účastníky na základě oznámení o zahájení výběrového nebo zadávacího ízení, 
resp. výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené 
účastníkem; 
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d)    protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek podepsaný relevantními osobami, pokud 

se dle zákona či pravidel zpracovává; 

e) oznámení o výsledku výběrového nebo zadávacího ízení zaslané všem účastníkům, kte í 
podali nabídku v ádném termínu pro podání nabídek, včetně dokladů prokazujících jeho 
odeslání; 

f) smlouva uzav ená s vybraným dodavatelem včetně p íp. dodatků. 

 

3. V p ípadě podlimitních a nadlimitních ve ejných zakázek tvo í součást dokumentace všechny 
dokumenty dle § 216 zákona. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu 

 

Článek VIII. 
Úvodní ustanovení 

 

1.   Ve ejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen zadávat v zadávacím ízení podle zákona; 

zadavatel je však povinen p i svém postupu p i jejich zadávání dodržovat zásady transparentnosti, 
p imě enosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 zákona a těchto pravidel. 

 

2. Oprávněná osoba nesmí rozdělit p edmět nadlimitní nebo podlimitní ve ejné zakázky tak, aby tím 
došlo ke snížení p edpokládané hodnoty do kategorie ve ejných zakázek malého rozsahu. 

 

3. Ve ejné zakázky malého rozsahu se podle výše jejich p edpokládané hodnoty dělí na tyto kategorie 

ve ejných zakázek malého rozsahu: 

 

V p ípadě ve ejných zakázek na dodávky či služby: 

a) I. kategorie - do 200.000 Kč bez DPH včetně, 

b) II. kategorie - od 200.001 Kč       bez DPH do 1.000.000 Kč bez DPH včetně, 

c) III. kategorie  - od 1.000.001 Kč bez DPH do 2.000.000 Kč bez DPH včetně. 

V p ípadě ve ejných zakázek na stavební práce: 

a) I. kategorie - do 500.000 Kč     bez DPH včetně, 

b) II. kategorie - od 500.001 Kč   bez DPH do 2.000.000 Kč bez DPH včetně, 

c) III. kategorie -  od 2.000.001 Kč bez DPH do 6.000.000 Kč bez DPH včetně. 

 

Článek IX. 

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. kategorie 
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1.     O návrhu n a zahájení výběrového ízení na zadání ve ejné zakázky malého rozsahu I. 

kategorie rozhoduje oprávněná osoba dle čl. II odst. 1 písm. c) pravidel. P ed zahájením 
výběrového ízení vyhotoví oprávněná osoba krycí list ve ejné zakázky dle p ílohy č. 1 a p edá jej 

na OVZ. OVZ posoudí soulad dané ve ejné zakázky se schváleným plánem nákupu ve ejných 
zakázek malého rozsahu MČP1. V p ípadě zjištění nesouladu si od oprávněné osoby vyžádá 
písemné odůvodnění dané ve ejné zakázky. V p ípadě, že ve ejná zakázka se v plánu nákupu 
ve ejných zakázek malého rozsahu MČP1 vůbec nenachází, p edloží oprávněná osoba Radě 
MČP1 návrh na realizaci ve ejné zakázky, a to postupem dle čl. II. odst. 6 písm. b) těchto 
pravidel. K návrhu na realizaci ve ejné zakázky si oprávněná osoba vždy vyžádá vyjád ení 
vedoucího OVZ, které má doporučující character. Odpovědnost za zadání ve ejné zakázky 
postupem dle tohoto článku pravidel má vždy oprávněná osoba, a to zejména v p ípadě 
negativního vyjád ení OVZ. 

 

2.     Oprávněná osoba odpovídá za finanční krytí p edpokládané hodnoty rozpočtem MČP1 nebo 

plánem výnosů a nákladů ekonomické činnosti. Tento soulad musí být dosažen p ed zahájením 
zadávání takové ve ejné zakázky. 

 

3.     Oprávněná osoba může rozhodovat o p ímém zadání ve ejné zakázky nep esahující výši 
p edpokládané hodnoty ve ejné zakázky malého rozsahu I. kategorie za cenu, která nep evyšuje 
cenu v místě obvyklou; v takovém p ípadě je povinna vycházet z informací o relevantním trhu a 
ze svých zkušeností a je povinna dodržet zásady transparentnosti, p imě enosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace dle ustanovení § 6 zákona. Oprávněná osoba je dále povina dbát 
na hospodárné vynakládání finančních prost edků. Tyto skutečnosti oprávněná osoba potvrdí na 

krycím listu ve ejné zakázky formou podepsaného záznamu (čestného prohlášení). Součástí 
písemného záznamu je rovněž odůvodnění volby p ímého zadání ve ejné zakázky (časové 
důvody, jedinečnost dodavatele či požadovaného ešení apod.). Doklady k p ímému zadání 
ve ejné zakázky (nap . produktový list, printscreen webových stránech dodavatele, objednávka, 
cenová nabídka, akceptace nabídky apod.) oprávněná osoba archivuje dle interních p edpisů 
MČP1 a jejich kopie včetně krycího listu ve ejné zakázky p edá OVZ. P ímé zadání ve ejné 
zakázky není výběrovým ízením ve smyslu těchto pravidel. 

 

4.     Pokud oprávněná osoba nerozhodne o p ímém zadání ve ejné zakázky, zadá ve ejnou zakázku ve 
výběrovém ízení. Oprávněná osoba v takovém p ípadě poptá minimálně t i písemné cenové 
nabídky k ve ejné zakázce. Poptávka (výzva) může mít formu emailu, telefonátu s následným 
písemným záznamem či oslovením p es profil zadavatele. Oslovení dodavatelé musí být 
způsobilí plnit p edmět ve ejné zakázky, tj. mají nap . požadované živnostenské oprávnění; tuto 

skutečnost oprávněná osoba ově í p ed zahájením výběrového ízení z ve ejně dostupných zdrojů. 
K výběru oslovených dodavatelů může zadavatel využít seznam dodavatelů vedený v rámci 
dynamického nákupního systému dle čl. XVIII. těchto pravidel. V rámci výzvy oprávněná osoba 
uvede alespoň p edmět plnění, dobu a podmínky dodání, způsob hodnocení nabídek, lhůtu pro 
podání nabídek a p íp. požadovanou kvalifikaci. 

 

5.     Po obdržení nabídek oprávněná osoba provede jednoduché vyhodnocení s prioritou nejnižší ceny, 

není-li v odůvodněných p ípadech stanoveno jinak. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

není v tomto p ípadě p edkládáno Radě MČP1. O výběru oprávněná osoba následně písemně 
informuje účastníky, kte í podali nabídku. 

 



11  

 

Článek X. 

Zadávání zakázek malého rozsahu II. kategorie 

 

1.   O návrhu na zahájení výběrového ízení na zadání ve ejné zakázky malého rozsahu II. kategorie a 

o zahájení tohoto výběrového ízení rozhoduje oprávněná osoba dle článku II. odst. 1 písm. c) 
pravidel. P ed zahájením výběrového ízení vyhotoví oprávněná osoba krycí list ve ejné zakázky 

dle p ílohy č. 2 a p edá jej na OVZ za účelem splnění povinností dle čl. II. odst. 4 těchto pravidel. 
OVZ posoudí soulad dané ve ejné zakázky se schváleným plánem nákupu ve ejných zakázek 
malého rozsahu MČP1. V p ípadě zjištění nesouladu si od oprávněné osoby vyžádá písemné 
odůvodnění dané ve ejné zakázky. V p ípadě, že ve ejná zakázka se v plánu nákupu ve ejných 
zakázek malého rozsahu MČP1 vůbec nenachází, p edloží oprávněná osoba ve spolupráci s OVZ 
Radě MČP1 návrh na realizaci ve ejné zakázky, a to postupem dle čl. II. odst. 6 písm. b) těchto 
pravidel. K návrhu na realizaci ve ejné zakázky si oprávněná osoba vždy vyžádá vyjád ení 
vedoucího OVZ, které má doporučující character. Odpovědnost za zadání ve ejné zakázky 
postupem dle tohoto článku pravidel má vždy oprávněná osoba, a to zejména v p ípadě 
negativního vyjád ení OVZ. 

2.      Oprávněná osoba odpovídá za finanční krytí p edpokládané hodnoty rozpočtem MČP1 nebo 

plánem výnosů a nákladů ekonomické činnosti, a to dle rozpočtových pravidel MČP1. Tento 

soulad musí být dosažen p ed vypsáním výběrového ízení na zadání ve ejné zakázky a je 

v souladu s interními pravidly MČP1 vyjád en souhlasem a podpisem správce rozpočtové 
kapitoly nebo rozpočtá e na krycím listu ve ejné zakázky. Výběrové ízení lze zahájit a ve ejnou 

zakázku zadat i v p ípadě, že p ed zahájením výběrového ízení není zajištěno plné finanční krytí, 
avšak pouze tehdy, pokud obchodní podmínky výběrového ízení obsahují takové ustanovení, 
podle kterého je zadavatel oprávněn smlouvu na plnění ve ejné zakázky ukončit jednostranným 

úkonem (nap . odstoupením a/nebo výpovědí), aniž by dodavateli podle smlouvy vznikl nárok na 
finanční plnění ze strany zadavatele v rozsahu, který finanční krytí p evyšuje. 

3.    Výběrové ízení je zahájeno dnem odeslání výzvy k podání nabídek dodavatelům. Výzva k podání 
nabídek musí být učiněna (odeslána) nejméně t em dodavatelům. Oslovení dodavatelé musí být 
způsobilí plnit p edmět ve ejné zakázky, tj. mají nap . požadované živnostenské oprávnění; tuto 

skutečnost oprávněná osoba ově ení p ed zahájením výběrového ízení z ve ejné dostupných 
zdrojů. K výběru oslovených dodavatelů může zadavatele využít seznam dodavatelů vedený v 
rámci dynamického nákupního systému dle čl. XVIII. těchto pravidel. Výzvu je rovněž možné 
uve ejnit na profilu zadavatele. Oprávněná osoba dle článku II. odst. 1 písm. c) pravidel ve spolupráci s 
OVZ projedná návrh seznamu vyzývaných dodavatelů se starostou MČP1, p íslušným 
místostarostou MČ P1 nebo radním pro oblast ve ejných zakázek, o čemž učiní záznam na krycím 
listu. 

 

4.     Lhůta pro podání nabídek musí činit alespoň 5 pracovních dní a počíná běžet prvním dnem 
následujícím po odeslání výzvy. V odůvodněných p ípadech (nap . časových) lze lhůtu pro 
podání nabídek zkrátit až na 3 pracovní dny. Odůvodnění tohoto postupu musí být uvedeno na 
krycím listu ve ejné zakázky. 

 

5. Výzva k podání nabídek musí být shodná pro všechny dodavatele a musí obsahovat vždy minimálně: 

a) číselné označení ve ejné zakázky, 

b) identifikační údaje zadavatele, vč. kontaktní osoby, 
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c) informaci o druhu a p edmětu ve ejné zakázky, 

d) zadávací dokumentaci nebo podmínky p ístupu k zadávací dokumentaci či jejím poskytnutí, 
je-li vyhotovována, 

e) požadavky na kvalifikaci a způsob prokázání jejího splnění s tím, že zadavatel je vždy povinen 
požadovat alespoň čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 zákona a 
čestné prohlášení o bezdlužnosti dodavatele vůči zadavateli, 

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

g) p edpokládanou hodnotu ve ejné zakázky, 

h) způsob, lhůtu a místo pro podání nabídek, 

i) zadávací lhůtu – stanoví se délka lhůty nebo její konec datem, 

j) prohlášení dodavatele, že souhlasí se zve ejněním uzav ené smlouvy, 

k) obchodní podmínky či návrh smlouvy, pokud v odůvodněných p ípadech nemají návrh smlouvy 
p edkládat vyzvaní dodavatelé, 

l) možnost zrušení výběrového ízení ve smyslu čl. XV. Pravidel, 

 

6.   Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky jsou dodavatelům doručovány vždy v písemné 
podobě, a to buď v listinné podobě odesláním zásilky či jejím osobním p edáním dodavateli oproti 
potvrzení nebo elektronicky, a to i bez opat ení zaručeným elektronickým podpisem. Zadavatel 

zvolí jednotný způsob doručení výzvy k podání nabídky a zadávacích podmínek vůči všem 
dodavatelům v rámci dané ve ejné zakázky. 

7.  OVZ ve spolupráci s oprávněnou osobou jmenuje komisi pro otevírání obálek, komisi pro 
posouzení nabídek a hodnotící komisi (dále jen „komise“), které musí mít nejméně t i členy (vždy 
lichý počet). Komise je usnášeníschopná za p ítomnosti všech členů a rozhoduje většinou hlasů; 
každý člen komise má jeden hlas. Zadavateli je z tohoto důvodu doporučeno jmenovat pro každého 
člena komise jeho náhradníka. Zadavatel může rovněž stanovit pouze jednu komisi, která bude 
vykonávat působnost komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení nabídek a hodnotící 
komise. Členové komise, p íp. jejich náhradníci nesmí mít finanční, osobní nebo jiný zájem ohrožující 
jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovém ízením, zejména se nesmí podílet na 
průběhu výběrového ízení, nebo mít vliv na výsledek výběrového ízení; o tomto činí čestné 
prohlášení ke st etu zájmů. OVZ ve spolupráci s oprávněnou osobou může rozhodnout o tom, že 
nebude jmenovat komise; v takovém p ípadě provede posouzení a hodnocení nabídek určená 

osoba. V takovém p ípadě je však určená osoba povinna učinit písemné prohlášení ke st etu zájmů 

jako by učinili členové komise dle tohoto odstavce. 

 

8. OVZ zajistí po uplynutí lhůty pro podání nabídek otev ení obálek, resp. u elektronických nabídek 
zp ístupnění jejich obsahu, posouzení a hodnocení doručených nabídek a po ízení písemného 
protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. Otevírání obálek není ve ejné. 

 

V protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek obálek bude uvedeno alespoň: 

a) složení komise, byla-li ustanovena; 

b) seznam účastníků, kte í se do výběrového ízení p ihlásili v po adí dle doby doručení nabídek; 

c) seznam účastníků s údajem o výši nabídkové ceny a dalších číselně vyjád itelných kritérií 
hodnocení; 
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d) výsledek posouzení nabídek; 

e) kritéria hodnocení a popis způsobu hodnocení nabídek; 

f) popis hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení včetně odůvodnění; 

g) po adí účastníků po provedeném hodnocení; 

h) výsledek hodnocení nabídek; 

i) podpisy členů  komise, p íp. oprávněné osoby či jí pově ené osoby. 

9. O výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje Rada MČP1 na základě doporučení komise či OVZ ve 

spolupráci s oprávněnou osobou. Oprávněná osoba, která ve ejnou zakázku zadávala, je povinna 

zajistit oznámení výsledku výběrového ízení všem účastníkům neprodleně po rozhodnutí Rady 
MČ P1 způsobem, kterým byla zve ejněna či odeslána výzva k podání nabídek. 

 

Článek XI. 

Zadávání zakázek malého rozsahu III. kategorie 

 

1.   O návrhu na zahájení výběrového ízení na zadání ve ejné zakázky malého rozsahu III. kategorie a 

o zahájení tohoto výběrového ízení rozhoduje oprávněná osoba dle článku II. odst. 1 písm. c) 
pravidel. P ed zahájením výběrového ízení vyhotoví oprávněná osoba krycí list ve ejné zakázky dle 

p ílohy č. 3 a p edá jej na OVZ za účelem splnění povinností dle čl. II. odst. 4 těchto pravidel. OVZ 

posoudí soulad dané ve ejné zakázky se schváleným plánem nákupu ve ejných zakázek malého 
rozsahu MČP1. V p ípadě zjištění nesouladu si od oprávněné osoby vyžádá písemné odůvodnění 
dané ve ejné zakázky. V p ípadě, že ve ejná zakázka se v plánu nákupu ve ejných zakázek malého 
rozsahu MČP1 vůbec nenachází, p edloží oprávněná osoba ve spolupráci s OVZ Radě MČP1 návrh 
na realizaci ve ejné zakázky, a to postupem dle čl. II. odst. 6 písm. b) těchto pravidel. K návrhu na 
realizaci ve ejné zakázky si oprávněná osoba vždy vyžádá vyjád ení vedoucího OVZ, které má 
doporučující character. Odpovědnost za zadání ve ejné zakázky postupem dle tohoto článku pravidel 
má vždy oprávněná osoba, a to zejména v p ípadě negativního vyjád ení OVZ. 

2. Oprávněná osoba odpovídá za finanční krytí p edpokládané hodnoty rozpočtem MČP1 nebo plánem 
výnosů a nákladů ekonomické činnosti, a to dle rozpočtových pravidel MČP1. Tento soulad musí být 
dosažen p ed vypsáním výběrového ízení na zadání ve ejné zakázky a je v souladu s interními 
pravidly MČP1 vyjád en souhlasem a podpisem správce rozpočtové kapitoly nebo rozpočtá e na 

krycím listu ve ejné zakázky. Výběrové ízení lze zahájit a ve ejnou zakázku zadat i v p ípadě, že 
p ed zahájením výběrového ízení není zajištěno plné finanční krytí, avšak pouze tehdy, pokud 
obchodní podmínky výběrového ízení obsahují takové ustanovení, podle kterého je zadavatel 
oprávněn smlouvu na plnění ve ejné zakázky ukončit jednostranným úkonem (nap . odstoupením 
a/nebo výpovědí), aniž by dodavateli podle smlouvy vznikl nárok na finanční plnění ze strany 
zadavatele v rozsahu, který finanční krytí p evyšuje. 

3. Výběrové ízení je zahájeno dnem uve ejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele. Výzvu 

k podání nabídek lze rovněž po jejím uve ejnění na profilu zadavatele odeslat nejméně pěti 
dodavatelům. Oslovení dodavatelé musí být způsobilí plnit p edmět ve ejné zakázky, tj. mají nap . 
požadované živnostenské oprávnění; tuto skutečnost oprávněná osoba ově ení p ed zahájením 
výběrového ízení z ve ejné dostupných zdrojů. K výběru oslovených dodavatelů může zadavatele 
využít seznam dodavatelů vedený v rámci dynamického nákupního systému dle čl. XVIII. těchto 
pravidel. Oprávněná osoba dle článku II. odst. 1 písm. c) pravidel ve spolupráci s OVZ projedná 
návrh seznamu vyzývaných dodavatelů se starostou MČP1, p íslušným místostarostou MČ P1, nebo 

radním pro oblast ve ejných zakázek, o čemž učiní záznam na krycím listu. 
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4.    Lhůta pro podání nabídek musí činit alespoň 10 pracovních dní a počíná běžet prvním dnem 
následujícím po uve ejnění výzvy na profilu zadavatele. V odůvodněných p ípadech (nap . 
časových) lze lhůtu pro podání nabídek zkrátit až na 5 pracovní dnů. Odůvodnění tohoto postupu 

musí být uvedeno na krycím listu ve ejné zakázky. 

 

5. Výzva k podání nabídek musí být shodná pro všechny dodavatele a musí obsahovat vždy minimálně: 

a) číselné označení ve ejné zakázky, 

b) identifikační údaje zadavatele, vč. kontaktní osoby, 

c) informaci o druhu a p edmětu ve ejné zakázky, 

d) zadávací dokumentaci nebo podmínky p ístupu k zadávací dokumentaci či jejím poskytnutí, 
je-li vyhotovována, 

e) požadavky na kvalifikaci a způsob prokázání jejího splnění s tím, že zadavatel je vždy povinen 
požadovat alespoň čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 zákona a 
čestné prohlášení o bezdlužnosti dodavatele vůči zadavateli, 

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

g) p edpokládanou hodnotu ve ejné zakázky, 

h) způsob, lhůtu a místo pro podání nabídek, 

i) zadávací lhůtu – stanoví se délka lhůty nebo její konec datem, 

j) prohlášení dodavatele, že souhlasí se zve ejněním uzav ené smlouvy, 

k) obchodní podmínky či návrh smlouvy, pokud v odůvodněných p ípadech nemají návrh smlouvy 
p edkládat vyzvaní dodavatelé, 

l) možnost zrušení výběrového ízení ve smyslu čl. XV. pravidel. 

6. Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky jsou dodavatelům doručovány vždy v písemné 
podobě, a to buď v listinné podobě odesláním zásilky či jejím osobním p edáním dodavateli oproti 

potvrzení nebo elektronicky, a to i bez opat ení zaručeným elektronickým podpisem. Zadavatel 
zvolí jednotný způsob doručení výzvy k podání nabídky a zadávacích podmínek vůči všem 
dodavatelům v rámci dané ve ejné zakázky. 

 

7.  OVZ ve spolupráci s oprávněnou osobou jmenuje komisi pro otevírání obálek, komisi pro 
posouzení nabídek a hodnotící komisi (dále jen „komise“), které musí mít nejméně t i členy (vždy 
lichý počet). Komise je usnášeníschopná za p ítomnosti všech členů a rozhoduje většinou hlasů; 
každý člen komise má jeden hlas. Zadavateli je z tohoto důvodu doporučeno jmenovat pro každého 
člena komise jeho náhradníka. Zadavatel může rovněž stanovit pouze jednu komisi, která bude 
vykonávat působnost komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení nabídek a hodnotící 
komise. Členové komise, p íp. jejich náhradníci nesmí mít finanční, osobní nebo jiný zájem ohrožující 
jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovém ízením, zejména se nesmí podílet na 
průběhu výběrového ízení, nebo mít vliv na výsledek výběrového ízení; o tomto činí čestné 
prohlášení ke st etu zájmů. OVZ ve spolupráci s oprávněnou osobou může rozhodnout o tom, že 
nebude jmenovat komise; v takovém p ípadě provede posouzení a hodnocení nabídek určená 

osoba. V takovém p ípadě je však určená osoba povinna učinit písemné prohlášení ke st etu zájmů 

jako by učinili členové komise dle tohoto odstavce. 
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8. OVZ zajistí po uplynutí lhůty pro podání nabídek otev ení obálek, resp. u elektronických nabídek 
zp ústupnění jejich obsahu, posouzení a hodnocení doručených nabídek a po ízení písemného 
protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. Otevírání obálek není ve ejné. 

 

V protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek obálek bude uvedeno alespoň: 

a) složení komise, byla-li ustanovena; 

b) seznam účastníků, kte í se do výběrového ízení p ihlásili v po adí dle doby doručení nabídek; 

c) seznam účastníků s údajem o výši nabídkové ceny a dalších číselně vyjád itelných kritérií 
hodnocení; 

d) výsledek posouzení nabídek; 

e) kritéria hodnocení a popis způsobu hodnocení nabídek; 

f) popis hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení včetně odůvodnění; 

g) po adí účastníků po provedeném hodnocení; 

h) výsledek hodnocení nabídek; 

i) podpisy členů komise, p íp. oprávněné osoby či jí pově ené osoby.  

j) nabídku v elektronické verzi a návrh smlouvy v elektronické editovatelné verzi na datovém 
nosiči (nap . flash disk nebo CD) 

 

 

9. O výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje Rada MČP1 na základě doporučení komise či OVZ ve 

spolupráci s oprávněnou osobou. OVZ  je povinno zajistit oznámení výsledku výběrového ízení 
všem účastníkům neprodleně po rozhodnutí Rady MČ P1 způsobem, kterým byla zve ejněna či 
odeslána výzva k podání nabídek. 

 

Článek XII. 

 

Výjimky v postupech při výběru dodavatelů veřejných zakázek malého rozsahu 

1. Zásady a postupy upravené těmito pravidly se nevztahují na po izování drobného spot ebního 
materiálu a věcí nepatrné hodnoty do 3.000,- Kč    bez  DPH. 

 

2.  Zásady a postupy upravené těmito pravidly se dále nevztahují na zakázky zadávané v systému 
krizového ízení (služby, dodávky i stavební práce). Ve ejné zakázky v systému krizového ízení je 

oprávněna zadat oprávněná osoba. Oprávněná osoba ve smyslu článku II. odst. 1 písm. c) pravidel je 

oprávněna zadat ve ejnou zakázku po projednání s Radou MČ P1. Oprávněná osoba ve smyslu čl. II. 
odst. 1 písm. b) pravidel je oprávněna zadat ve ejnou zakázku po projednání s Radou MČP1. Není-
li možné zadání těchto zakázek s Radou MČP1 ve smyslu dvou p edchozích vět projednat p edem, 

mohou být v mimo ádně naléhavých p ípadech, které nesnesou odkladu, zadány i bez p edchozího 
projednání s těmito orgány a osobami. O tomto postupu musí být Rada MČP1 bezodkladně 

informován. Zadavatel v takovém p ípadě Radě MČP1 p edloží rovněž písemné odůvodnění 
takového postupu. Odůvodnění eviduje OVZ. 

3. V p ípadě, že poptávané plnění poskytuje z technických nebo uměleckých důvodů, z důvodů 
ochrany výhradních práv, práva duševního vlastnictví k poptávanému plnění nebo z důvodu 
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vyplývajícího ze zvláštního právního p edpisu pouze jeden určitý dodavatel, nebo by jiné 
provedení ve ejné zakázky bylo mimo ádně technicky náročné, nehospodárné či jinak nevhodné, 
zadavatel vyzve tohoto jediného možného dodavatele. Tuto skutečnost oprávněná osoba písemně   

zdůvodní a doloží, a to nap . pomocí analýzy průzkumu trhu, analýzy technických, uměleckých či 

právních důvodů nebo jiného dokladu prokazujícího tuto skutečnost. Zadání ve ejné zakázky podle 
tohoto odstavce schvaluje p ed jejím zadáním (uzav ením smlouvy) starosta MČP1, p íslušný 
místostarosta MČP1, nebo radní pro oblast ve ejných zakázek, k čemuž si vždy vyžádá vyjád ení 
vedoucího OVZ, které má doporučující charakter. Oprávněná osoba pro tyto účely starostovi 

MČP1, p íslušnému místostarostovi MČP1, nebo radnímu pro oblast ve ejných zakázek a zároveň 
vedoucímu OVZ p edloží rovněž písemné odůvodnění takového postupu. Odůvodnění eviduje 
OVZ. Odpovědnost za zadání ve ejné zakázky postupem dle tohoto článku pravidel má vždy 
oprávněná osoba, a to zejména v p ípadě negativního vyjád ení OVZ. 

 

4. Obdobně jako v p ípadech dle odst. 3 tohoto článku XII. pravidel může oprávněná osoba 

postupovat v těch p ípadech, kdy počet dodavatelů požadovaného plnění působících na trhu 
prokazatelně nedosahuje minimálního počtu požadovaných pro jednotlivé kategorie ve ejných 
zakázek. Oprávněná osoba v takovém p ípadě osloví všechny potenciální dodavatele na trhu, kte í 
jsou schopni z hlediska své odbornosti a zkušeností jím požadované plnění ádně a včas dodat a 

dále postupuje dle standardních postupů. Využití tohoto způsobu zadání zakázky je možné 
v p ípadě, kdy oprávněná osoba písemně odůvodní a doloží nemožnost oslovení dostatečného 
počtu potenciálních dodavatelů poskytujících požadované plnění (nap . analýza trhu, informace od 
p íslušné profesní komory atd.) a zároveň odůvodní i skutečnost, že požadované plnění je jediným 
možným způsobem realizace a oprávněné osobě není známo, že by jiný zadavatel realizoval 
obdobnou ve ejnou zakázku jiným způsobem než na základě požadovaného plnění, resp. že jiný 
způsob realizace ve ejné zakázky by byl spojen s mimo ádnými obtížemi. Zadání ve ejné zakázky 
podle tohoto ustanovení schvaluje p ed jejím zadáním (uzav ením smlouvy) starosta MČP1, 

p íslušný místostarosta MČP1 nebo radní pro oblast ve ejných zakázek, k čemuž si vždy vyžádá 
vyjád ení vedoucího OVZ, které má doporučující charakter. Oprávněná osoba v takovém p ípadě 
starostovi MČP1, p íslušnému místostarostovi MČP1, nebo radnímu pro oblast ve ejných zakázek 

a zároveň vedoucímu OVZ p edloží rovněž písemné odůvodnění takového postupu. Odůvodnění 
eviduje OVZ. I v takovém p ípadě však rozhoduje o výběru dodavatele v p ípadě ve ejných 
zakázek malého rozsahu II. a III. kategorie Rada MČP1, není-li tato obsažena v plánu nákupů. 

Odpovědnost za zadání ve ejné zakázky postupem dle tohoto článku pravidel má vždy oprávněná 
osoba, a to zejména v p ípadě negativního vyjád ení OVZ. 

 

5.  V p ípadě, že zadavatel dodrží postup stanovený v těchto pravidlech pro zadávání ve ejných 
zakázek malého rozsahu (část druhá pravidel) a ve stanovené lhůtě obdrží nabídku pouze od 
jednoho účastníka, p edloží buď návrh na uzav ení smlouvy  Radě MČ s tímto účastníkem za 

podmínky v tomto odstavci dále stanovené, nebo stávající výběrové ízení zruší a p ípadně zahájí 
nové výběrové ízení. Pokud zadavatel nevyužije postup zmíněný v p edchozí větě, podanou 

nabídku nehodnotí; smlouvu s jediným účastníkem může zadavatel uzav ít však pouze za 

p edpokladu, že nabídku posoudil a shledal nabídku jako vyhovující zadávacím podmínkám a 

požadavkům na p edmět plnění zakázky. V p ípadě opětovného zahájení výběrového ízení není 
zadavatel povinen v p ípadě ve ejných zakázek malého rozsahu II. a III. kategorie zahájit výběrové 

ízení uve ejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, když postačí odeslání výzvy k 
podání nabídek alespoň t em dodavatelům, respective pěti dodavatelům. 
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Článek XIII. 

Obecná ustanovení o zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek p i zadávání ve ejných 
zakázek malého rozsahu II. a III. kategorie 

 

1.  Nabídková cena obsažená v nabídce je vždy cenou maximální a nejvýše p ípustnou. P ekročení 
nabídkové ceny p i plnění zakázky je p ípustné výlučně z důvodů, které jsou v souladu se zákonem, 

nebo stanovených zadavatelem v souladu se zákonem a jeho zásadami v zadávacích podmínkách a 
obsažených v uzav ené smlouvě na plnění ve ejné zakázky. 

2.  Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka byla podle 
kritérií a způsobu hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 

a) na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního 
cyklu a kvality, nebo 

b) podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu. 

Oprávněná osoba zvolí ekonomickou výhodnost nabídek podle druhu a složitosti ve ejné zakázky a 
uvede je v oznámení nebo výzvě      o zahájení výběrového ízení. 

3. Rozhodne-li se oprávněná osoba pro hodnocení nikoliv pouze na základě nejnižší nabídkové ceny, 

stanoví vždy dílčí kritéria hodnocení. Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality 
je zadavatel povinen stanovit kritéria, která vyjad ují kvalitativní, environmentální nebo sociální 
hlediska spojená s p edmětem ve ejné zakázky. Kritériem kvality mohou být zejména technická 
úroveň, estetické nebo funkční vlastnosti, uživatelská p ístupnost, sociální, environmentální nebo 
inovační aspekty, organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají p ímo podílet na 
plnění ve ejné zakázky v p ípadě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob, 
úroveň servisních služeb včetně technické pomoci, nebo podmínky a lhůta dodání nebo dokončení 
plnění. 

  

4. Kritéria kvality musí být vymezena tak, aby podle nich nabídky mohly být porovnatelné a naplnění 
kritérií ově itelné. Kritériem kvality nesmí být smluvní podmínky, jejichž účelem je utvrzení 
povinností dodavatele, nebo platební podmínky. 

 

5.   Zadavatel může rovněž stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu nabízeného plnění.  

 

6.   Oprávněná osoba uvede dílčí kritéria hodnocení, metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích 
a jejich váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritéri v oznámení či výzvě k podání nabídky nebo 

v zadávací dokumentaci. Jestliže oprávněná osoba není objektivně schopna stanovit váhu nebo jiný 
matematický vztah mezi kritéri, uvede dílčí kritéria hodnocení v sestupném po adí podle významu, 
který jim p isuzuje. 

 

7.  Není-li ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny, činí váha 
dílčího kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny zpravidla alespoň 50 %. V odůvodněných 
p ípadech oprávněná osoba rozhodne, že váha tohoto kritéria činí méně než 50 %. Písemný text 
odůvodnění je archivován spolu s dokumentací výběrového ízení. 

8.  O odůvodněných výjimkách z užití ustanovení těchto pravidel rozhoduje p edem Rada MČ P1. 
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Článek XIV. 

Poskytování informací v průběhu lhůty k podání nabídek při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu 

1.  V p ípadě změny či doplnění podmínek výběrového ízení v průběhu lhůty k podání nabídek sdělí 
oprávněná osoba tuto změnu či doplnění neprodleně všem dodavatelům, kte í byli vyzváni k podání 
nabídky či kte í požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a dále zajistí uve ejnění této změny 

či doplnění způsobem, kterým bylo uve ejněno oznámení, výzva k podání nabídek či zadávací 
dokumentace. Je-li to odůvodněno charakterem změny, zadavatel lhůtu pro podání nabídek 

p imě eně prodlouží. 

2. P i poskytování vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele poskytne oprávněná osoba 
vysvětlení zadávací dokumentace i se zněním původního dotazu všem dodavatelům, kte í byli 

vyzváni k podání nabídky či kte í požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a dále zajistí 
uve ejnění způsobem, kterým bylo uve ejněno oznámení, výzva k podání nabídek či zadávací 
dokumentace. Je-li to odůvodněno charakterem vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel 

p imě eně       prodlouží lhůtu pro podání nabídek. 

 

Článek XV. 
Zrušení výběrového ízení 

1.  Oprávněná osoba ve spolupráci s OVZ zruší (povinně) výběrové ízení bez zbytečného odkladu, 
pokud 

a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, 

b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na p edmět 

plnění ve ejné zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém ízení vyloučeni všichni účastníci, 

c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě k podání nabídky, pop . v oznámení 
o zahájení zadávacího ízení, v zadávací dokumentaci, které již nelze odstranit či napravit, 
nebo 

d) účastník, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější odmítl uzav ít smlouvu, p íp. 
uzav ení smlouvy odmítli i účastníci, kte í v rámci hodnocení skončili jako další v po adí a 
zadavatel je vyzval k uzav ení smlouvy. 

 

2.   Oprávněná osoba ve spolupráci s OVZ může výběrové ízení zrušit kdykoli, nejpozději však do 
okamžiku uzav ení smlouvy. Oprávněná osoba dle článku II. odst. 1 písm. c) ve spolupráci s OVZ 
může výběrové ízení zrušit po p edchozím projednání se starostou MČ P1, místostarostou MČ P1, 

nebo radním pro oblast ve ejných zakázek. O zrušení výběrového ízení oprávněná osoba ve 

spolupráci s OVZ bezodkladně informuje všechny účastníky, kte í podali nabídku v ádném 
termínu pro podání nabídek. Oznámení o zrušení výběrového ízení nemusí obsahovat odůvodnění. 

 

Článek XVI.  
Smlouva s vybraným 

účastníkem 

1.  Zadavatel je oprávněn uzav ít smlouvu pouze s účastníkem, jehož podaná nabídka byla 

rozhodnutím zadavatele vyhodnocena jako nejvýhodnější. V p ípadě, že vybraný účastník odmítne 

uzav ít smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, může zadavatel 

uzav ít smlouvu s účastníkem, který se umístil jako druhý v po adí. Postup dle p edchozí věty může 

zadavatel opakovat i pro účastníky, kte í se umístili na dalších místech v po adí. 
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2.  V p ípadě, že jsou dvě či více nabídek vyhodnoceny jako ekonomicky nejvhodnější, respektive 

pokud dvě či více nabídek obdrží v rámci hodnocení nabídek shodný počet bodů, rozhodne o po adí 
nabídek transparentní los provedený za účasti těch účastníků, jejichž nabídky získaly shodné 

bodové hodnoty. 

3.  Smlouva je uzav ena v souladu s podmínkami výběrového ízení a vybranou nabídkou. Odmítnutí 
uzav ení smlouvy účastníkem zadavatel dokladuje písemnou formou. V p ípadě, že účastník 

neposkytuje zadavateli nezbytnou součinnost, doloží oprávněná osoba OVZ tuto skutečnost písemně 

formou čestného prohlášení. 

 

Článek XVII. 

Zadávání ve ejných zakázek prost ednictvím elektronického tržiště 

 

1.      Oprávněná osoba může rozhodnout o zadání ve ejné zakázky prost ednictvím elektronického tržiště. 

Ustanovení těchto pravidel se na výběrové ízení realizované prost ednictvím elektronického 
tržiště použijí p imě eně, a to s ohledem na podmínky a postupy daného elektronické tržiště. 

Oprávněná osoba je zejména povinna p ed zahájením výběrového ízení vyplnit p íslušný krycí list 

a p edat jej k evidenci OVZ. 

 

Článek XVIII. 

Dynamický nákupní systém 

 

1.    MČP1 pro ve ejné zakázky malého rozsahu od data účinnosti pravidel postupně zavádí analogicky 

dle § 138 an. zákona obdobu dynamického nákupního systému (dále jako “DNS”), kterým se pro 
účely těchto pravidel rozumí plně elektronický, otev ený systém pro zadávání ve ejných zakázek 

malého rozsahu, jejichž p edmětem je po ízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb nebo 

stavebních prací.  

2.    Za účelem zavedení DNS zadavatel na profilu zadavatele po dobu minimálně 10 pracovních dnů 
uve ejní oznámení na zavedení DNS spolu s výzvou k podání p ihlášek pro za azení do DNS. 

Po uplynutí stanovené lhůty zadavatel posoudí soulad podaných p ihlášek s podmínkami 
uvedenými ve výzvě. Dodavatelé, kte í splnili stanovené podmínky za adí do DNS. Za azení 
do DNS zadavatel dodavatelům neprodleně oznámí. 

3.   K výběru oslovených dodavatelů p i zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu postupem dle 

těchto pravidel může zadavatel využít seznam dodavatelů vedený v rámci DNS. Tito dodavatelé 
potom nemusí prokazovat zadavatelem stanovené požadavky kvalifikace. 

4.    Po celou dobu trvání DNS se do něj mohou p ihlásit noví dodavatelé, u kterých zadavatel ově í, zda 
splňují podmínky pro za azení do DNS. Tyto podmínky musí být shodné s podmínkami p i 
zavádění DNS. Zadavatel p ihlášku pro za azení do DNS posoudí do 5 pracovních dnů a 
o výsledku posouzení neprodleně informuje daného dodavatele. V odůvodněných p ípadech může 
být lhůta prodloužena o dalších 5 pracovních dnů. 
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5.  Nejméně jedenkrát do roka zadavatel u všech dodavatelů za azených do DNS ově í splnění 
podmínek pro za azení do DNS, a to formou p edložení čestného prohlášení o splnění požadované 
kvalifikace. Dodavatelé, kte í neprokáží splnění podmínek pro za azení do DNS, zadavatel 
k podání nabídky již neoslovuje. 

6.  Úkony zadavatele v rámci DNS činí OVZ. 

 

ČÁST T ETÍ 

Zadávání podlimitních a nadlimitních ve ejných zakázek 

 

Článek XIX. 

1. Podlimitní a nadlimitní ve ejné zakázky a soutěž o návrh je zadavatel povinen zadat v zadávacím 
ízení podle zákona. Zásady a postupy uvedené v těchto pravidlech pro zadávání ve ejných 

zakázek malého rozsahu II. a III. kategorie platí i pro podlimitní a nadlimitní ve ejné zakázky a 

soutěž o návrh (viz část první a čtvrtá pravidel), není-li v zákoně stanoveno jinak. 

 

2.   O zahájení zadávacího ízení a o výběru dodavatele či o výběru nejvhodnějšího návrhu rozhoduje 
Rada MČP1 nebo Zastupitelstvo MČP1, je-li o p edmětu ve ejné zakázky vyhrazeno rozhodování 
Zastupitelstva MČP1, nebo jestliže si toto rozhodnutí Zastupitelstvo MČ P1 vyhradilo. 

 

3. Úkony zadavatele v zadávacím ízení činí za zadavatele Rada MČP1, starosta MČP1, 

místostarosta, radní pro oblast ve ejných zakázek, p ípadně Radou MČ P1 pově ená jiná osoba. Pově ená 

osoba není v souvislosti se zadávacím ízením oprávněna rozhodnout o výběru nejvhodnější 
nabídky či o výběru nejvhodnějšího návrhu a zrušit ve ejnou zakázku či soutěž o návrh. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Závěrečná ustanovení 

Článek XX. 
Závěrečná ustanovení 

1.  Zadávací a výběrová ízení zahájená p ed účinností těchto pravidel se ídí p edpisy účinnými v době 
zahájení daného ízení. 

2.  Dnem účinnosti těchto pravidel se zrušují Pravidla pro zadávání ve ejných zakázek Městskou částí 
Praha 1 účinná od 11.02.2014, která byla schválena usnesením RMČ P1 č. UR14_0183 ze dne 

11.02.2014.   

3. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020, a to s výjimkou plánu nákupu ve smyslu čl. VI. 
pravidel, který bude poprvé sestaven pro rok 2021. Ve ejné zakázky malého rozsahu, které budou 

v průběhu roku 2020 zadávány, vyžadují p ed zahájením výběrového ízení schválení ze strany 
radního pro oblast ve ejných zakázek a zároveň vedoucího OVZ. Výjimku z tohoto postupu tvo í 
ve ejné zakázky malého rozsahu dle čl. XII. odst. 1 pravidel. 

 

Pravidla pro zadávání ve ejných zakázek schválila RMČ P1 dne 16.12.2019 usnesením č. UR19_1241. 
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