Město Blovice

Metodika přidělování veřejných zakázek malého rozsahu
ve smyslu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, (dále jen „zákon“)
(dále jen „metodika“)
Zákon stanoví, že veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž
předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky
na služby 2 mil. Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 mil. Kč
bez DPH.
Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti,
rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti.
Veřejné zakázky do 199.999,-Kč bez DPH
Veřejná zakázka může být přidělena dodavateli přímo, musí být zadána transparentním a
nediskriminačním postupem, za cenu obvyklou v místě plnění.
Při tomto postupu musí být dodržen zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č.250/2000 Sb., o
hospodaření ÚSC, a zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vše
v platném znění.
Veřejné zakázky od 200.000,-Kč do 499.999,-Kč bez DPH
Veřejná zakázka může být přidělena vybranému dodavateli, kdy musí být zadána
transparentním a nediskriminačním postupem, za cenu obvyklou v místě plnění.
Poptávkovým řízením bude požádáno o vypracování nabídky minimálně od dvou dodavatelů.
Hodnocení ceny resp. ekonomické výhodnosti provede místostarosta města nebo pro tento
účel sestavená hodnotící komise. Komise vykonává i funkci komise pro otevírání obálek.
Nabídka s nejnižší cenou nebo nabídka ekonomicky nejvýhodnější, popř. smlouva o dílo bude
předložena ke schválení Radě města Blovice.
V naléhavém a odůvodněném případě může být veřejná zakázka přidělena bez alternativního
porovnání ceny nebo ekonomické výhodnosti.
Město Blovice si vyhrazuje právo na zrušení veřejné zakázky bez uvedení důvodu.
Archiv poptávkových řízení včetně uveřejnění na webu města Blovice vede pověřený
pracovník.
Výzva k podání nabídky s výsledkem poptávkového řízení bude zaznamenána na webu města
Blovice.

Při tomto postupu musí být dodržen zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č.250/2000 Sb., o
hospodaření ÚSC, a zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vše
v platném znění.
Veřejné zakázky od 500.000,-Kč do 1.999.999,-Kč bez DPH (pro stavební práce do
5.999.999,-Kč bez DPH)
Veřejná zakázka může být přidělena vybranému dodavateli, za předpokladu zadání
transparentním a nediskriminačním postupem, za cenu obvyklou v místě plnění.
Poptávkovým řízením bude požádáno o vypracování nabídky minimálně od třech dodavatelů.
Hodnocení ceny resp. ekonomické výhodnosti provede pro tento účel sestavená hodnotící
komise. Komise vykonává i funkci komise pro otevírání obálek.
Nabídka s nejnižší cenou nebo nabídka ekonomicky nejvýhodnější, popř. smlouva o dílo bude
předložena ke schválení Radě města Blovice.
Město Blovice si vyhrazuje právo na zrušení veřejné zakázky bez uvedení důvodu.
Archiv poptávkových řízení včetně uveřejnění vyhlášení a výsledků na profilu zadavatele a
webu města Blovice vede pověřený pracovník.
Při tomto postupu musí být dodržen zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č.250/2000 Sb., o
hospodaření ÚSC, a zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vše
v platném znění a další právní předpisy.
Veřejné zakázky v režimu zákona
Jedná se o veřejné zakázky kromě výše jmenovaných. Při administraci bude postupováno
podle zákona a jeho prováděcích předpisů.
Archiv veřejných zakázek včetně uveřejnění na profilu zadavatele a webu města Blovice vede
pověřený pracovník zadavatele.
Vyhlášení veřejných zakázek a jejich výsledky budou zaznamenány na profilu zadavatele a
webu města Blovice.
Archiv veřejných zakázek a poptávkových řízení je veden na webu města na adrese:
www.blovice-mesto.cz/mesto-blovice/verejne-zakazky-a-poptavkova-rizeni/
Profil zadavatele města Blovice vedený na certifikovaném elektronickém nástroji podle
zákona, kde se kromě vyhlášení a výsledku zadávacího řízení zveřejňuje povinně smlouva,
skutečně zaplacená cena a další dokumenty. Profil zadavatele je veden na adrese:
www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00256455
Metodika je vnitřním prováděcím předpisem města Blovice. Budou se jí řídit přiměřeným
způsobem všechny organizační složky a příspěvkové organizace města Blovice.
Metodika nahrazuje Metodiku přidělování veřejných zakázek malého rozsahu, která byla
schválena Zastupitelstvem města Blovice dne 15.12.2014.
Tuto metodiku schválilo Zastupitelstvo města Blovice dne ….. usnesením č. …., bod ..).
Metodika nabývá platnosti a účinnosti následujícím dnech po schválení v Zastupitelstvu města
Blovice
V Blovicích 30.11.2016

……………………………………..
Jan Poduška, starosta města Blovice

