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Tato směrnice stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek (zejména veřejných zakázek malého 
rozsahu) a je vydávána na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu 
s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Směrnice upravuje postup příspěvkových organizací Zlínského kraje při zadávání veřejných 
zakázek. Tato směrnice se netýká Ředitelství silnic Zlínského kraje1. Postupy dle této směrnice 
včetně minimálního obsahu příloh jsou pro příspěvkové organizace Zlínského kraje závazné. 

2. Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu stanovené touto směrnicí mají doporuču-
jící charakter pro obchodní společnosti a obecně prospěšné společnosti (dále jen „společnost“) za-
ložené výhradně Zlínským krajem, v případě, že nemají stanoven postup vlastní. 

3. Cílem směrnice je: 
a) zajistit zadávání veřejných zakázek v souladu s požadavky stanovenými zákonem, tj. zejména 

realizovat veřejné zakázky nestranným, nediskriminačním a transparentním způsobem v sou-
ladu s principy 3E a vybrat nabídku dodavatele, která nejlépe splňuje podmínky stanovené v 
zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

b) usnadnit kontrolu zřizovateli sjednocením standardů dokumentace veřejných zakázek malého 
rozsahu. 

4. Za distribuci aktuálního znění této směrnice příspěvkovým organizacím Zlínského kraje a prokaza-
telné předání ředitelům těchto organizací odpovídá věcně příslušný odbor, v jehož gesci je řízení 
příspěvkové organizace. 

Článek 2 
Vymezení pojmů, zkratky 

1. Zákon – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2. Zadání veřejné zakázky (dále jen „zakázka“) – uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a do-
davatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. 

3. Zadavatel – příspěvková organizace Zlínského kraje (dále jen „organizace“) která realizuje veřejnou 
zakázku (případně společnost založená Zlínským krajem).  

4. Dodavatel – osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více 
těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu, v takovém případě se za sídlo 
považuje sídlo pobočky závodu. 

5. Účastník – účastenství vzniká a zaniká dodavateli za podmínek § 47 zákona. 

6. Zásady zadávání veřejných zakázek – zásada transparentnosti a přiměřenosti, zásada rovného 
zacházení a zákazu diskriminace, zásada zákazu omezení účasti zahraničním dodavatelům. 

7. Principy 3E – hospodárnost, účelnost, efektivita. 

8. Druh veřejné zakázky – veřejné zakázky dle druhu se dělí na veřejné zakázky na dodávky, služby 
a stavební práce (§ 14 zákona). 

9. Režim veřejné zakázky – režim veřejné zakázky se určí podle její předpokládané hodnoty (§ 16 
zákona). Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Dělí se 
na nadlimitní veřejné zakázky (§ 25 zákona), podlimitní veřejné zakázky (§ 26 zákona) a veřejné 
zakázky malého rozsahu (§ 27 zákona). 

10. Veřejná zakázka malého rozsahu – maximální předpokládaná hodnota zakázky bude v rozmezí 
finančních limitů u dodávek, služeb a stavebních prací uvedených v příloze č. 16. Veřejné zakázky 
malého rozsahu jsou rozděleny do 2 finančních limitů a každý limit podléhá jinému způsobu admi-
nistrace (viz čl. 6 a 7 této směrnice).  

                                                 
1 Směrnice se nevztahuje na Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace. Ředitelství silnic Zlínského 
kraje, příspěvková organizace se při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu řídí vlastním vnitřním pokynem 
schváleným ředitelem organizace. 
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11. Podlimitní veřejná zakázka – limit určuje vždy příslušné nařízení vlády, přičemž platí, že maximální 
předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosáhne finančních limitů u dodávek, služeb a staveb-
ních prací uvedených v příloze č. 16 pro nadlimitní veřejnou zakázku a přesáhne finanční limity pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu. 

12. Nadlimitní veřejná zakázka – limit určuje vždy příslušné nařízení vlády, přičemž platí, že minimální 
předpokládaná hodnota veřejné zakázky u dodávek, služeb a stavebních prací je rovna nebo pře-
sahuje finanční limit uvedený v příloze č. 16 pro podlimitní veřejnou zakázku. 

13. Elektronické tržiště – plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zada-
vatel i dodavatel v elektronické podobě. V rámci soustavy Národní infrastruktury pro elektronické 
zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) existuje několik e-tržišť. Provoz e-tržiště přispívá zásadním 
způsobem k transparentnosti a zjednodušení zadávání veřejných zakázek a k účelnému vynaklá-
dání finančních prostředků. Seznam poskytovatelů elektronických tržišť je uveden na 
http://www.portal-vz.cz/.  

14. Stavební akce – jsou stavební práce a s nimi související zajištění projektové činnosti, výkon tech-
nického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP na staveništi. 

15. Dotační programy - zejména operační programy EU a jiné vnější zdroje. 

16. V textu mohou být dále používány tyto zkratky: 

a) ZK – Zlínský kraj 

b) KÚZK – Krajský úřad Zlínského kraje 

c) ŘDP – Odbor řízení dotačních programů KÚZK 

d) INV – Odbor investic KÚZK 

e) Organizace – příspěvková organizace 

f) ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

g) VZ – Veřejná zakázka 

Článek 3 
Vymezení odpovědností 

1. Ředitel organizace, jehož působnosti se předmět veřejné zakázky týká, odpovídá: 

a) za řádnou administraci veřejných zakázek; 
b) za věcnou správnost údajů o veřejných zakázkách; 
c) za specifikaci předmětu zakázky, nastavení hodnotících kritérií, nastavení způsobilosti a kva-

lifikace, návrh obchodních podmínek; 
d) za zpracování zadání zakázky v souladu s platnými právními předpisy, stanovenými metodi-

kami, účinnými vnitřními normami Zlínského kraje závaznými pro organizace a v souladu se 
schváleným rozpočtem a rozpočtovým výhledem organizace, a v případě, že je předmět za-
kázky financován prostředky plynoucími z rozpočtu kraje (NFV, investiční příspěvek a účelový 
příspěvek na provoz) musí být v souladu se schváleným rozpočtem a rozpočtovým výhledem 
kraje; 

e) za oslovení pouze takových dodavatelů, kteří jsou způsobilí realizovat předmět veřejné zakázky; 
f) za vyžádání si potvrzení o bezdlužnosti od dodavatelů; 
g) za zveřejnění smluv a jejich dodatků, včetně všech příloh, na profilu zadavatele, jejichž cena 

přesáhne 500 tis. Kč bez DPH dle § 219 zákona (neuplatní-li se výjimka z povinnosti zveřejnění 
na profilu zadavatele dle zákona); 

h) za zveřejnění smluv s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 tis. Kč bez DPH v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o podmínkách účinnosti některých smluv, uve-
řejňování těchto smluv a o registru smluv, 
za zveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy podle předchozího písmene 
na profilu zadavatele dle § 219 zákona; 

i) za řádnou evidenci a uchovávání dokumentace o zadávacím řízení veřejných zakázek; 
j) za komunikaci s orgánem dohledu ÚOHS; 
k) za posouzení střetu zájmů. 

http://www.portal-vz.cz/getdoc/6c2faa0e-8826-46c7-b7ed-cb8068166e30/NIPEZ
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2. V případě veřejných zakázek spolufinancovaných z dotačních programů je organizace povinna 
dodržet zákon a jeho prováděcí předpisy, podmínky (metodiku) dotačního programu a tuto meto-
diku. V případě rozporu této metodiky s metodikou poskytovatele dotace, má přednost metodika 
poskytovatele dotace, pokud sama nestanoví něco jiného. Zadávací podmínky musí být schváleny 
poskytovatelem dotace, pokud to pravidla dotačního programu požadují nebo umožňují. 

3. Odpovědnost ve vztahu ke střetu zájmů 

a) Zaměstnanec je povinen oznámit přímému nadřízenému, že jako osoba podílející se na zadání 
VZ je ve střetu zájmů. Zaměstnanec uvede okolnosti, ve kterých střet zájmů spatřuje. 

b) Přímý nadřízený posoudí oznámení zaměstnance a rozhodne o pokračování účasti zaměst-
nance na zadání VZ, nebo o tom, že bude nahrazen jinou osobou. Své rozhodnutí odůvodní. 

c) O oznámení zaměstnance o střetu zájmů a jeho posouzení včetně přijatého nápravného opat-
ření učiní přímý nadřízený zaměstnance záznam, který bude založen ve spise veřejné zakázky. 
Vzor záznamu je přílohou č. 17. 

Článek 4 
Informační povinnost 

1. Do 30. 11. každého kalendářního roku zpracuje organizace přehled veřejných zakázek v hodnotě 
nad 200 tis. Kč bez DPH, které plánuje v nadcházejícím roce zadávat.  

2. Organizace dle přehledu stanoví, zda zakázky obdobného charakteru nepřekročí finanční limity sta-
novené v § 24 zákona (příloha č. 16). Součástí přehledu jsou také podlimitní a nadlimitní veřejné 
zakázky. Organizace zašle tento přehled věcně příslušnému odboru KÚZK. 

3. Organizace vyhodnotí z přehledu zakázky obdobného charakteru, které spojí tak, aby nedošlo k 
jejich rozdělení a porušení zákona. 

4. Vznikne-li v průběhu roku potřeba zadat zakázku malého rozsahu ve finančním limitu 2, která nebyla 
uvedena v přehledu, je organizace povinna postupovat v souladu s odstavcem 2 a 3 tohoto článku 
tak, aby nebyl porušen zákon. 

5. Organizace je povinna, v případě zakázky realizované v rámci projektu (spolu)financovaného 
z dotačních programů, je-li tento projekt zařazen v rozpočtu Fondu Zlínského kraje odboru řízení 
dotačních programů (ORJ 200), předložit odboru ŘDP (a v případě stavebních prací též odboru INV) 
zadávací dokumentaci včetně všech souvisejících příloh ke kontrole, a to minimálně 10 kalendář-
ních dnů před plánovaným zahájením zadávacího řízení. Verze odsouhlasená odborem ŘDP (INV) 
bude konečnou verzí, která bude následně uveřejněna. Po ukončení zadávacího řízení organizace 
dodá odboru ŘDP (INV) kopie podepsaných konečných verzí těchto dokumentů:  
a) protokol o otevírání obálek s nabídkami (může být součástí protokolu o jednání hodnotící ko-

mise);  
b) protokol o posouzení kvalifikace (může být součástí protokolu o jednání hodnotící komise);  
c) protokol o jednání hodnotící komise;  
d) smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení včetně příloh;  
e) další dokumenty na vyžádání. 

6. Organizace předloží do 31. 12. kalendářního roku odboru INV evidenční tabulku všech veřejných 
zakázek za tento kalendářní rok dle vzoru uvedeného v příloze č. 15. Na vyžádání předloží organi-
zace tabulku věcně příslušnému odboru. 

Článek 5 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

1. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se rozumí cena v Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky se určuje dle příslušných ustanovení zákona, přičemž předpokládaná hodnota ve-
řejné zakázky na dodávky či služby, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu, 
jejíž trvání nelze přesně vymezit, se stanoví na základě předpokládané hodnoty za 48 měsíců. 

2. Podle předpokládané hodnoty dělíme zakázky do 3 finančních limitů: 

a) Finanční limit 1 – zakázky do 200 tis. Kč bez DPH (článek 6), 

b) Finanční limit 2 – zakázky od 200 tis. Kč bez DPH včetně do:  
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 2 mil. Kč bez DPH včetně u dodávek a služeb  

 6 mil. Kč bez DPH včetně u stavebních prací (článek 7), 

c) Finanční limit 3 – zakázky podlimitní a nadlimitní zadávané dle zákona. 

3. Každý finanční limit podléhá jinému způsobu administrace.  

4. Předmět zakázky nesmí být rozdělen tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod 
finanční limity stanovené v § 25, § 26 a § 27 zákona nebo pod finanční limity určené touto směrnicí 
v příloze č. 16. 

5. Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující sou-
čet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky. 

Článek 6 
Postup administrace zakázky dle finančního limitu 1  

(do 200 tis. Kč bez DPH) 

1. Zakázku administruje zadavatel transparentním způsobem. Zadavatel vychází ze svých zkušeností 
a informací o trhu. 

2. Způsob zadání zakázky je v pravomoci ředitele organizace.  

3. Rozhodnutí o výběru dodavatele je v pravomoci ředitele organizace, který je povinen vycházet ze 
svých zkušeností a informací o trhu. 

4. V případě potřeby provede zadavatel průzkum trhu ke zjištění cenové hladiny poptávaného před-
mětu plnění na odpovídajícím segmentu trhu. 

5. Zakázku realizuje zadavatel na základě písemně potvrzené objednávky, od částky 50 tis. Kč bez 
DPH na základě písemné smlouvy podepsané ředitelem organizace. 

6. Písemně potvrzené objednávky nebo písemné smlouvy vede organizace v evidenci. 

Článek 7 
Postup administrace zakázky dle finančního limitu 2  

(od 200 tis. Kč bez DPH včetně do 2 mil. resp. do 6 mil. Kč bez DPH včetně) 

1. Zakázku administruje zadavatel postupem dle přílohy č. 1. 

2. Rozhodnutí o zahájení nebo zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky, jmenování členů a náhrad-
níků hodnotící komise, rozhodnutí o výběru dodavatele nebo o vyloučení účastníka zadávacího ří-
zení je v pravomoci ředitele organizace. 

3. Výzva k podání nabídky musí být odeslána minimálně 4 dodavatelům. Pokud se na segmentu trhu 
s požadovaným plněním vyskytuje nižší počet dodavatelů než 4, uvede organizace v seznamu 
všechny dodavatele, kteří pro plnění veřejné zakázky přicházejí v úvahu. 

4. Lhůta pro podání nabídek musí být minimálně 7 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení 
(lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání Výzvy k podání nabídky), ve zcela výjimeč-
ných případech lze lhůtu pro podání nabídky zkrátit dle potřeby; v takovém případě bude odůvod-
nění zkrácení lhůty založeno v dokumentaci o veřejné zakázce. 

5. Výzva k podání nabídky bude elektronicky zveřejněna, po dobu trvání lhůty pro podání nabídek, 
na internetových stránkách organizace. 

6. Jmenovaná hodnotící komise musí mít min. 3 členy a stejný počet náhradníků. Není-li třeba vzhle-
dem k povaze předmětu zakázky ustanovit samostatnou komisi pro otevírání obálek, plní její funkci 
hodnotící komise. 

7. Veřejná zakázka je realizována na základě písemné smlouvy. Smlouvu podepisuje ředitel organi-
zace. 

8. Organizace uveřejní smlouvu, jejíž hodnota přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, včetně všech příloh, 
na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření, pokud se pro danou smlouvu neuplatní výjimka 
z uveřejnění dle zákona. Obdobně se povinnost uplatní i na změny a dodatky takové smlouvy.   
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9. Organizace uveřejní výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje po-
vinnost uveřejnění, na profilu zadavatele nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy. Pokud doba 
plnění smlouvy přesahuje 1 rok, uveřejní cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce 
nejpozději do 31.3. následujícího kalendářního roku. 

10. Zakázka spadá do evidence zakázek malého rozsahu. Evidenci vede organizace.  

Článek 8 
Postup administrace zakázky dle finančního limitu 3 

(podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky) 

1. Zakázku administruje zadavatel v souladu se zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. 

2. Vzory dokumentů, které tvoří přílohy č. 2 až č. 13 této směrnice a jsou určeny výhradně pro admi-
nistraci veřejné zakázky ve finančním limitu 2, mohou být pro veřejné zakázky ve finančním limitu 3 
užity pouze za předpokladu úpravy jejich obsahu v souladu se zákonem. 

3. Ředitel organizace v průběhu zadávacího řízení podepisuje veškeré dokumenty nezbytné k jeho 
řádnému průběhu. 

4. Ředitel organizace rozhoduje zejména o: 

 zahájení zadávacího řízení, 

 jmenování komise pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace, pro hodnocení nabídek, popř. 
o jmenování poroty pro hodnocení návrhů, 

 schválení výběru dodavatele, 

 schválení uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, 

 zrušení zadávacího řízení. 

5. Ředitel organizace rozhoduje o vyloučení účastníků ze zadávacího řízení a o způsobu vyřízení ná-
mitek, přičemž v průběhu zadávacího řízení podepisuje:  

 výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci, 

 rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, 

 oznámení o výběru dodavatele, 

 rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek, 

 rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. 

6. Zakázka je realizována na základě písemné smlouvy. Smlouvu podepisuje ředitel organizace. 

7. Organizace uveřejní smlouvu, jejíž hodnota přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, včetně všech příloh, 
na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření, pokud se pro danou smlouvu neuplatní výjimka 
z uveřejnění dle zákona. Obdobně se povinnost uplatní i na změny a dodatky takové smlouvy.   

8. Organizace uveřejní výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje po-
vinnost uveřejnění, na profilu zadavatele nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy. Pokud doba 
plnění smlouvy přesahuje 1 rok, uveřejní cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce 
nejpozději do 31.3. následujícího kalendářního roku. 

Článek 9 
Zvláštní postupy, administrace externím subjektem 

1. Ředitel organizace může v případech hodných zvláštního zřetele u veřejné zakázky malého roz-
sahu rozhodnout o odlišném postupu při zadání veřejné zakázky, než je stanoveno v článku 7 
této směrnice či schválit přímo uzavření smlouvy s konkrétním dodavatelem. Odůvodnění zvole-
ného postupu bude založeno v dokumentaci o veřejné zakázce. 

2. U veřejné zakázky malého rozsahu není nutné postupovat v souladu s touto směrnicí, pokud je da-
nou zakázku nezbytné zadat v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl před-
vídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty stanovené touto směrnicí při administraci veřejné 
zakázky v příslušném finančním limitu. 

3. Organizace je oprávněna, pokud sama nedisponuje potřebnými odbornými znalostmi, využít při 
administraci veřejné zakázky v uvedených finančních limitech služby třetí osoby („externí sub-
jekt“), která potřebnými znalostmi disponuje. Náklady na služby této osoby hradí organizace ze 
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svého rozpočtu. K administraci veřejné zakázky bude externí subjekt pověřen na základě příkazní 
smlouvy. Příkazní smlouvu s externím subjektem podepisuje ředitel organizace. V případě, že za-
kázka je realizována v rámci schváleného investičního záměru akce, musí být náklady na adminis-
traci zakázky externím subjektem součástí struktury nákladů schváleného investičního záměru. 

4. Organizace odpovídá za to, aby příkazní smlouva s externím subjektem obsahovala ustanovení o 
odpovědnosti externího subjektu za porušení zákona a podmínek poskytovatele dotace, a aby byl 
externí subjekt pro tyto případy pojištěn. Informace o pojištění bude uvedena v příkazní smlouvě. 

Článek 10 
Uveřejňování údajů o veřejných zakázkách dle zákona 

1. Povinnosti a postupy při uveřejňování údajů o podlimitních a nadlimitních veřejných zakázkách za-
dávaných podle zákona jsou upraveny v § 212 zákona a jeho prováděcích předpisech. K odesílání 
údajů k uveřejnění použije zadavatel stanovené formáty elektronických formulářů. Formulář zada-
vatel odešle elektronicky do Věstníku veřejných zakázek v případě podlimitní veřejné zakázky, resp. 
do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie, jde-li o nadlimitní veřejnou 
zakázku. 

2. Údaje a dokumenty k jednotlivým zadávacím řízením podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek 
uveřejňuje organizace dle podmínek stanovených zákonem a jeho prováděcími předpisy na profilu 
zadavatele. 

3. Organizace je povinna u smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž cena přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, 
zajistit její zveřejnění na profilu zadavatele v souladu s § 219 zákona. Obdobně se povinnost 
uplatní i na změny a dodatky takové smlouvy. 

4. Organizace uveřejní skutečně uhrazenou cenu za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povin-
nost uveřejnění dle předchozího odstavce, na profilu zadavatele nejpozději do 3 měsíců od splnění 
smlouvy. Pokud doba plnění smlouvy přesahuje 1 rok, uveřejní cenu za plnění smlouvy v předcho-
zím kalendářním roce nejpozději do 31.3. následujícího kalendářního roku. 

5. Za uveřejňování údajů a informací dle tohoto článku odpovídá ředitel organizace.  

Článek 11 
Způsob evidence a uchovávání dokumentace o zadávacím řízení  

1. Zadavatel eviduje jednotlivé dokumenty k veřejné zakázce ve své spisové službě. Dokumenty jsou 
označeny jednoznačným identifikátorem v den doručení nebo vytvoření zaměstnancem organizace. 
Spis je nutné založit ke každé veřejné zakázce samostatně.  

2. Za řádné uchovávání dokumentace o zadávacím řízení vztahující se k  zakázkám ve finančním li-
mitu 2 odpovídá zadavatel, a to po dobu minimálně 5 let ode dne ukončení zadávacího řízení 
nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

3. Za řádné uchovávání dokumentace o zadávacím řízení vztahující se k  zakázkám podlimitním a 
nadlimitním odpovídá zadavatel, a to po dobu minimálně 10 let ode dne ukončení zadávacího 
řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

4. V případě zakázek (spolu)financovaných z dotačních programů bude uchovávání dokumentace o 
zadávacím řízení zajištěno dle podmínek poskytovatele dotace. Organizace odpovídá za správné 
stanovení lhůty a podmínek uchovávání dokumentace o zadávacím řízení v souladu s podmín-
kami poskytovatele dotace.  
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Článek 12 
Kontrola administrace veřejných zakázek malého rozsahu 

1. Odbor INV je oprávněn provádět kontrolu administrace veřejných zakázek realizovaných organizací. 
Kontrola je prováděna formou „metodické dohlídky“, jejímž předmětem je dodržování postupů při 
administraci veřejných zakázek stanovených zákonem a touto směrnicí. 

2. Zahájení kontroly písemně oznámí odbor INV organizaci v Oznámení o provedení metodické do-
hlídky, podepsaném ředitelem KÚZK. Konkrétní termín provedení bude dohodnut individuálně s ře-
ditelem organizace či jím pověřenou osobou. 

3. Organizace je povinna odboru INV poskytnout na žádost dokumentace týkající se vybraných veřej-
ných zakázek a výstup  z evidence smluv a objednávek uzavřených v daném kontrolovaném ob-
dobí, za které je prováděna kontrola. 

4. Výstupem kontroly formou metodické dohlídky je Zápis o provedení metodické dohlídky. Zápis o 
provedení metodické dohlídky projedná zástupce odboru INV s ředitelem organizace, který převzetí 
jednoho výtisku s výsledkem kontroly potvrdí svým podpisem. Zápis se vyhotoví ve 2 stejnopisech, 
jeden obdrží organizace, druhý bude založen do spisu na odboru INV. 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

1. Aktualizovaná podoba příloh této směrnice (v souladu s čl. 4 odst. 4 směrnice SM/01 – Tvorba a 
schvalování vnitřních norem) je samostatně schvalována ředitelem úřadu dle potřeby, nezávisle na 
nutnosti aktualizace celé směrnice. 

2. Ruší se směrnice SM/25/03/13, schválená Radou Zlínského kraje dne 16.12.2013. 

3. Tato směrnice nabývá účinnosti 15. den po zveřejnění na intranetu úřadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Jiří Čunek v. r. 

hejtman 
 Ing. Jiří Sukop v. r. 

statutární náměstek hejtmana 
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Zde  
odstřihnout 

Příloha č. 1  
 

POSTUP ADMINISTRACE ZAKÁZKY VE FINANČNÍM LIMITU 2 
(od 200 tis. Kč bez DPH včetně do 2 mil. resp. do 6 mil. Kč bez DPH včetně) 

 
 
Z důvodu zavedení jednotného postupu evidence a kontroly zakázek malého rozsahu se bude postupo-
vat následujícím způsobem.  
 
1. Na začátku každého zadávacího řízení osoba administrující zakázku založí složku veřejné zakázky 

malého rozsahu pro finanční limit 2. 

2. Označení složky bude provedeno nalepením informačního štítku.  

3. Evidenční číslo zakázky má následující tvar:  

 

VZ/AAAA/B/CC 

jednotlivé položky znamenají: 

 VZ  – označení, že se jedná o veřejnou zakázku, 
 AAAA – rok, ve kterém bylo zahájeno zadávací řízení (např. 2016), 
 B  – označení finančního limitu (např. 2 viz článek 5), 
 CC  – pořadové číslo zakázky v tomto limitu, např. 01. 
 

 
Vzor informačního štítku  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vložit název a znak organizace 
 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
VZ/AAAA/2/CC 

 
Datum podpisu smlouvy: 
 
 
 
Počet nabídek: 
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4. Složka obsahuje požadované dokumenty k veřejné zakázce malého rozsahu dle finančního limitu 2. 
Jednotlivé dokumenty k veřejné zakázce jsou seřazeny chronologicky. Složky je organizace povinna 
evidovat, archivovat a v případě potřeby poskytovat k nahlédnutí a kontrole.  

5. Zadavatel zahájí zadávací řízení odesláním Výzvy k podání nabídky / Zadávací dokumentace včetně 
příloh osloveným dodavatelům. Tento dokument je podepsán ředitelem organizace. 

6. Výzva k podání nabídky (dále jen „Výzva“) musí být odeslána minimálně 4 dodavatelům. V případě, 
že je na segmentu trhu s požadovaným plněním nižší počet dodavatelů, než má být vyzván, vyzve 
zadavatel k podání nabídky všechny takové dodavatele. Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný 
okruh dodavatelů, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi.  

7. Výzva může být odeslána prostřednictvím datové schránky, elektronickou poštou, anebo písemnou 
formou na dodejku. V případě odeslání Výzvy elektronicky bude založen dokument (např. e-mail a 
potvrzení o doručení) v tištěné podobě, v případě písemné formy bude založena Výzva včetně „do-
dejek“. Je-li Výzva odeslána prostřednictvím datové schránky, bude ve složce založen přehled ode-
slaných zásilek vygenerovaný pomocí spisové služby.  

8. Zadavatel vypracuje seznam oslovených dodavatelů. Tento seznam podepíše ředitel organizace. 

9. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání Výzvy. Termín odeslání 
Výzvy určí zadavatel.  

10. Lhůta pro podání nabídek je minimálně 7 pracovních dnů, ve zcela výjimečných případech lze lhůtu 
pro podání nabídek zkrátit dle potřeby.  

11. Výzva bude elektronicky zveřejněna, minimálně po dobu trvání lhůty pro podání nabídek, na interne-
tových stránkách organizace. Doklad o zveřejnění na internetových stránkách organizace bude za-
ložen ve složce zakázky. 

12. Ředitel organizace jmenuje minimálně 3 členy hodnotící komise a jejich náhradníky. Členům komise 
zadavatel oznámí toto jmenování dokumentem „Jmenování člena hodnotící komise“. 

13. Před prvním jednáním hodnotící komise bude vyhotoveno čestné prohlášení členů hodnotící komise 
ke střetu zájmů, které členové komise podepíší. 

14. Všechny obdržené nabídky zaeviduje zadavatel při přijetí nabídky do své spisové služby (na obálku 
každé obdržené nabídky zadavatel uvede datum a čas podání nabídky) a po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek vyhotoví Seznam podaných nabídek. 

15. Nabídky podané po lhůtě komise neotevře. Nabídky nebudou vráceny a budou archivovány ke zdo-
kumentování průběhu zadávacího řízení. O uvedené skutečnosti bude dodavatel písemně vyrozu-
měn. 

16. Nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, nebudou vráceny a ve stavu, 
v jakém byly podány, budou archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. O uvedené 
skutečnosti bude dodavatel písemně vyrozuměn.  

17. Hodnotící komise otevře obálky s nabídkami, zkontroluje, zda nabídka je úplná dle požadavků uve-
dených zadavatelem ve Výzvě, zkontroluje splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (kvalifikace, 
aj.) a provede hodnocení nabídek dle kritérií a způsobu uvedeného ve Výzvě. Zadavatel může pro-
vést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek. U vybraného 
dodavatele však musí být posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení jeho nabídky provedeno 
vždy. 

18. V případě nedostatků či nejasností zjištěných při posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím 
řízení a při posouzení nabídky, je komise oprávněna účastníka zadávacího řízení vyzvat k objasnění 
nebo k doplnění těchto skutečností.  

19. O průběhu jednání hodnotící komise vypracuje Protokol o jednání hodnotící komise, který bude pod-
kladem pro výběr dodavatele. 

20. Ředitel organizace rozhoduje o výběru dodavatele, případně o vyloučení účastníka ze zadávacího 
řízení. Ředitel organizace rozhoduje též o zrušení zadávacího řízení. 

21. Zadavatel odešle všem účastníkům zadávacího řízení Oznámení o výběru dodavatele. 

22. V případě zrušení zadávacího řízení odešle zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení Rozhod-
nutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky. 

23. Zadavatel uzavře s vítězným účastníkem zadávacího řízení smlouvu. Smlouvu podepisuje ředitel 
organizace. 

24. Po uzavření smlouvy s vítězným účastníkem zadávacího řízení zadavatel veškeré dokumenty zaevi-
duje a složku archivuje. 

25. Ve složce veřejné zakázky zadavatel eviduje a archivuje následující dokumenty zaznamenávající 
průběh zadávacího řízení veřejné zakázky: 
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a) Výzva k podání nabídky včetně příloh (vzor – Příloha č. 2 – č. 4)  

b) Doklad o odeslání (doručení) a zveřejnění Výzvy na internetových stránkách organizace 

c) Seznam oslovených dodavatelů (vzor – Příloha č. 5) 

d) Žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace (pokud nastane) 

e) Poskytnutí zadávací dokumentace (pokud nastane) a doklad o jejím poskytnutí  

f) Jmenování členů hodnotící komise (vzor – Příloha č. 6) 

g) Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (pokud nastane) 

h) Vysvětlení zadávací dokumentace a doklad o odeslání a uveřejnění takového vysvětlení (vzor 
– Příloha č. 7) 

i) Seznam podaných nabídek (vzor – Příloha č. 8) 

j) Podané nabídky (včetně obálek) 

k) Čestné prohlášení členů hodnotící komise ke střetu zájmů (vzor – Příloha č. 9) 

l) Vyrozumění dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po lhůtě nebo byla porušena (po-
kud nastane) (vzor – Příloha č. 10) 

m) Protokol o jednání hodnotící komise (vzor – Příloha č. 11) 

n) Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím ří-
zení (pokud nastane) (vzor – Příloha č. 12) 

o) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele (pokud nastane) (vzor – Příloha č. 13) 

p) Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pokud nastane) (vzor – Příloha 
č. 14) 

q) Originál smlouvy včetně všech příloh, na jejímž základě byla veřejná zakázka realizována (po-
kud nastane) 

r) Originál dodatku včetně příloh (pokud nastane) 

s) Doklad o výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy 
 
 
Pokud z povahy veřejné zakázky vyplyne více dokumentů, budou zadavatelem také ve složce archivo-
vány. 
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Příloha č. 2 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
A  

ZADÁVACÍ PODMÍNKY 
 
 

Název zakázky: „(doplnit název veřejné zakázky)“ 
 
Číslo zakázky:  VZ/AAAA/B/CC 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadá-
vací řízení podle tohoto zákona  

 
 
1. Identifikační údaje zadavatele: 
 
Název zadavatele: (Doplnit) 
Sídlo:  (Doplnit) 
Identifikační číslo: (Doplnit) 
Zastoupen: (Doplnit) 
Kontaktní osoba: (Doplnit) 
Telefon: (Doplnit) 

E-mail:  
www: 

(Doplnit) 
(Doplnit) 

 
 
2. Předmět veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je:  
(Doplnit vymezení předmětu veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky. 
K vymezení/specifikaci předmětu lze využít samostatnou přílohu této Výzvy) 
 
 
3. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací  

dokumentace  
 
Výzva k podání nabídky je zveřejněna na internetové adrese (doplnit http://www.xxxxxxx.cz) 
 
 
V případě zájmu jsou dodavatelé oprávněni požádat o poskytnutí zbylé části zadávací 
dokumentace (není-li uveřejněna v celém rozsahu).  
 
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace bude obsahovat: 
Název dodavatele, sídlo, identifikační číslo, kontaktní osobu, telefon, e-mail. 
 
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být písemná (za písemnou se považuje i 
elektronická forma zaslaná na níže uvedenou elektronickou adresu) a musí být zadavateli ve 
stanovené lhůtě doručena. 
 
Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat elektronicky na e-mailové adrese (doplnit e-mai-
lovou adresu kontaktní osoby zadavatele). 
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Zadavatel poskytne dodavateli zadávací dokumentaci do 2 pracovních dnů od doručení 
žádosti dodavatele, a to elektronicky či poštou zasláním na uvedené sídlo/kontaktní adresu 
dodavatele. 
 
Zadávací dokumentaci si dodavatelé mohou vyzvednout po předchozí domluvě též osobně u 
uvedené kontaktní osoby. 
 
Za poskytnutí zadávací dokumentace zadavatel nepožaduje úhradu nákladů. 
 
 
4. Termín a místo plnění veřejné zakázky 
 

4.1. Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:  (doplnit termín)  
4.2. Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: (doplnit termín) 
4.3. Místo plnění zakázky:      (doplnit místo) 

  
 
5. Obsahové členění nabídky 
 
Nabídkou se rozumí zejména návrh smlouvy předložený dodavatelem včetně dokumentů a do-
kladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady 
a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou 
uvedeny v českém jazyce v písemné (listinné) formě a nabídka bude v originálním znění pode-
psána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat (podle výpisu z Obchodního 
rejstříku či obdobné evidence, je-li zapsán), popřípadě statutárním orgánem zmocněnou 
osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. 
 
Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení v písemné formě. Zadavatel dopo-
ručuje, aby nabídka byla předložena též v jedné kopii.  
 
Doklady prokazující způsobilost a kvalifikaci dodavatele musí být v souladu s požadavky této 
Výzvy k podání nabídky. 
 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena také v elektronické podobě na CD (ve for-
mátu aplikačních programů Microsoft Word a Excel či v PDF, návrh smlouvy samostatně ve 
formátu MS Word); v případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým 
originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma nabídky. 
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci (např. prová-
záním nabídky provázkem se zapečetěným volným koncem či jiným způsobem zajištění), a aby 
byly z důvodů právní jistoty všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovány vzestupnou 
číselnou řadou. 

 
Zadavatel doporučuje sestavení nabídky dle následujícího pořadí: 
 

5.1. Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ opatřený razítkem a podpisem osoby (osob) 
oprávněné za dodavatele jednat a podepisovat. 

5.2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran. 
5.3. Doklady k prokázání splnění způsobilosti/kvalifikace dle bodu 8 této Výzvy. 
5.4. Rekapitulace nabídkové ceny dle bodu 10 této Výzvy. 
5.5. Návrh smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat 

a opatřen otiskem razítka. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním, před-
loženým v zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze formální úpravy na takto 
„…..“ vyznačených místech (jména, adresy, kontaktní údaje, ceny, pojištění apod.). Jiné 
úmyslné zásahy a nepovolené úpravy obsahu předložených obchodních podmínek jsou 
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nepřípustné. Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které dodavatel 
uvede v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy.  
V případě, že smlouva obsahuje přílohy, jsou tyto přílohy její nedílnou součástí. 
 

 
Řazení dalších bodů záleží na dodavateli. 
 
 
6. Místo a doba pro podání nabídky 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne (doplnit datum a čas). 
 
Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem na adresu: (dopl-
nit adresu), nebo osobně podat v pracovní dny v úředních hodinách zadavatele. Za okamžik 
podání nabídky je považováno převzetí nabídky zadavatelem (podatelnou, sekretariátem). 
 
Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené a z vnějšku označené obálce s označením 
„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a s uvedeným názvem veřejné zakázky, případně číslem zakázky, 
adresou dodavatele a musí být označena slovem „NEOTVÍRAT“. Pro případ, že se dodavatel 
rozhodne obálku s nabídkou zabezpečit proti jejímu náhodnému poškození (např. při přepravě) 
dalším ochranným obalem, stanovuje zadavatel pro takový případ povinnost dodavatele označit 
i takový obal shodným způsobem jako obálku s nabídkou.  
 
Obsah obálky, která nebude řádně označena, nebude zadavatelem považován za nabídku na 
veřejnou zakázku malého rozsahu, ale za jiné podání adresované zadavateli. Takové podání 
nebude dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu za-
dávacího řízení. Zadavatel bude o této skutečnosti dodavatele informovat. 
 
Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány. 
Komise takové nabídky neotevře a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí doda-
vatele. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování prů-
běhu zadávacího řízení. 
 
Nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel přijme jako jiné 
podání adresované zadavateli, nikoli jako nabídku na veřejnou zakázku. Takové podání nebude 
dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu zadávacího 
řízení. Zadavatel bude o uvedené skutečnosti dodavatele informovat.  
 
Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, 
kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opat-
řeny pořadovým číslem, datem a časem přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a 
přijatých nabídek. 
 
Nabídka bude mít písemnou podobu a bude zpracována v českém jazyce. 
 
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více dodava-
telů společně. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími doda-
vateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. 
 
Návrh smlouvy a veškerá prohlášení v nabídce musí být podepsána osobou oprávněnou jednat 
a podepisovat za dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu na základě právních 
předpisů, plná moc pak musí být součástí nabídky. 
 
  
 



SM/25/04/17 

15 

 
7. Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění  
 
Vysvětlení zadávací dokumentace  
Dodavatel je oprávněn písemně požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být 
písemná (popřípadě elektronická) a musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynu-
tím lhůty pro podání nabídek na adresu (doplnit adresu).  
Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je: 
(doplnit e-mailovou adresu).  
Kontaktní osobou pro vysvětlení zadávací dokumentace je (doplnit kontaktní osobu). 
 
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené ve stanovené lhůtě zadavatel 
vysvětlení odešle včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele všem do-
davatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací do-
kumentace poskytnuta, a to do 2 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele. Vysvětlení 
zadávací dokumentace zadavatel současně uveřejní stejným způsobem jako tuto Výzvu. 
 
Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí 
žádosti dodavatele. Takovéto vysvětlení zadávací dokumentace doručí zadavatel všem doda-
vatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace po-
skytnuta. 
 
Vzhledem ke krátkým lhůtám pro poskytování vysvětlení k zadávací dokumentaci může zada-
vatel využít elektronické pošty. Dodavatel proto při vyžádání zadávací dokumentace uvede v 
žádosti jednu elektronickou adresu, na kterou mají být případná vyjasnění k zadávací doku-
mentaci zasílána. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel. Doručení vysvětlení 
elektronickou poštou dodavateli na jím uvedenou adresu se považuje za řádné doručení dnem 
a hodinou, kdy byla příslušná informace předána do evidence dodavatele.  Zadavatel může 
doručit vysvětlení dodavateli i jiným způsobem, např. v listinné podobě prostřednictvím držitele 
poštovní licence nebo prostřednictvím systému datových schránek. 
 
 
Prohlídka místa plnění 
(v závislosti na předmětu veřejné zakázky zadavatel uvede) 
 
Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje. Vzhledem k předmětu veřejné zakázky se 
prohlídka místa plnění neuskuteční. 
 
(nebo) 
 
Zadavatel umožňuje prohlídku místa budoucího plnění, která se uskuteční dne (doplnit datum 
a čas) a sraz zástupců dodavatelů je (doplnit místo a adresu). Kontaktní osobou pro prohlídku 
místa plnění je (doplnit kontaktní osobu pro prohlídku místa plnění a kontakt na ni). Zadavatel 
doporučuje, v případě, že se dodavatelé hodlají prohlídky místa plnění zúčastnit, aby svou účast 
předem oznámili shora uvedené kontaktní osobě. 
 
Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z provozních důvodů zúčastnit nejvýše dva zá-
stupci každého dodavatele o veřejnou zakázku. 
 
Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím mís-
tem budoucího plnění a s jeho případnými technickými parametry. 
 
Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a 
připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné 
zakázky podstatné. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo 
dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz 
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písemně v souladu s bodem 7 této Výzvy jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, a 
pouze písemná odpověď na tuto žádost má závazný charakter. Zadavatel obsah dotazů i 
odpověď na položené dotazy předá všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací 
dokumentace a uveřejní shodně jako tuto Výzvu k podání nabídky. 
 
 
8. Požadavky zadavatele na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace  
 

 
8.1. Úvod  
 
Zadavatel níže specifikuje své požadavky na prokázání splnění kvalifikace. Prokázání 
splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení 
nabídky dodavatele.  
 
  

8.2. Rozsah kvalifikace 
 
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základní a profesní způsobilost a tech-
nické kvalifikace dále uvedené.  
 
 

8.3. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby 
   

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s vý-
jimkou kritéria podle bodu 8.6. písm. a) této Výzvy k podání nabídky požadované zadava-
telem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli před-
ložit: 
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 8.6. písm. a) této Výzvy 

k podání nabídky jinou osobou 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby 
c) doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle bodu 8.5. této Výzvy k podání 

nabídky jinou osobou 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 

nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci 
za dodavatele. 
 
Obsahem písemného závazku jiné osoby musí být společná a nerozdílná odpovědnost 
této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.  
Pokud bude prostřednictvím jiné osoby prokazováno a příslušně dokládáno splnění 
technické kvalifikace dodavatele dle bodu 8.7. Výzvy, musí tento dokument obsahovat 
závazek, že jiná osoba bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazované kritérium 
kvalifikace vztahuje. 

 
 

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost dle bodu 8.5. a pro-
fesní způsobilost dle bodu 8.6.písm. a) této Výzvy každý dodavatel samostatně. 
 
Splnění zbývající požadované způsobilosti a kvalifikace prokazují všichni dodavatelé spo-
lečně.  
 
Zadavatel připouští pro prokázání splnění kvalifikace použití nástrojů a institutů 
definovaných platným zákonem regulujícím zadávání veřejných zakázek v ČR (např. výpis 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a n. či certifikát dle § 233 zákona č. 
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134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 
 
 

8.4. Doba prokazování splnění kvalifikace  
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
 
 

8.5. Základní způsobilost (v obdobě § 74 odst. 1 zákona)  
 
Způsobilým je dodavatel který, 
 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro  

 trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný 
čin účasti na organizované zločinecké skupině, 

 trestný čin obchodování s lidmi, 
 trestné činy proti majetku (podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, 

podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z 
trestné činnosti z nedbalosti), 

 trestné činy hospodářské (zneužití informace a postavení v obchodním styku, 
sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 
pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné 
dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie), 

 trestné činy obecně nebezpečné, 
 trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 
 trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (trestné činy proti výkonu 

pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, 
úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci) 

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; 
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. 
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická 
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:  
a) zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba 
a vedoucí pobočky závodu, 
b) české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v odstavci 
2 a vedoucí pobočky závodu. 
 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 
 
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
 
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
 
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele. 
 

Způsob prokázání základní způsobilosti 
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Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti podle písmena a) až e) 
předložením čestného prohlášení – v originále nebo úředně ověřené kopii. Vzor 
čestného prohlášení je přílohou č. (doplnit číslo přílohy) této Výzvy. 
 
 

8.6. Profesní způsobilost (v obdobě § 77 zákona) 
 
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží  
 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán -  alespoň v prosté kopii, 
 
 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci) -  alespoň v prosté kopii, 

Doklad o oprávnění k podnikání 
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží zejména výpis 
z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
v platném znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu plnění veřejné zakázky;  

Předmět podnikání – (doplnit požadovaný předmět podnikání) 
 
c) (lze doplnit další požadavky na prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 zá-
kona) 

 
   

 
8.7. Technická kvalifikace (v obdobě § 79 zákona) 
 
(kritéria technické kvalifikace může stanovit zadavatel dle § 79 odst. 2 zákona za účelem 
prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností 
nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě) 
 
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace, tzn., že požadavky řádně pro-
káže dodavatel, který předloží: (doplnit kritéria, je-li požadováno) 
 
(nebo) 
 
Zadavatel prokázání splnění technické kvalifikace nepožaduje. 
 

 
8.8. Pravost a stáří dokladů 
 
Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 
evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 
měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 
 
 

8.9. Posouzení kvalifikace 
 
Zadavatel může požadovat po dodavateli (účastníkovi zadávacího řízení), aby písemně ob-
jasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující 
splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené 
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zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě tohoto 
postupu po lhůtě stanovené pro podání nabídek. 
 
 

8.10. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 
 

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího 
řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5 
pracovních dnů oznámit a současně předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. 
Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty pro-
minout. 

 
 

8.11. Nesplnění kvalifikace 
 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost 
oznámit změny v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím 
řízení.  

 
Zadavatel písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z další účasti v za-
dávacím řízení s uvedením důvodu. 

 
 
8.12. Předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace před podpisem smlouvy 
 
Zadavatel je oprávněn požadovat, aby vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předlo-
žil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (nebo jen některé 
z nich); v takovém případě je vybraný dodavatel povinen doklady před podpisem smlouvy 
předložit. 

 
 
9. Posouzení a hodnocení nabídek 

 
Zadavatelem jmenovaná komise posoudí nabídky dodavatelů z hlediska splnění požadavků 
uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, 
musí být vyřazeny. Pro posouzení nabídek se přiměřeně použijí příslušná ustanovení zákona. 
Komise může v případě nejasností nabídky požádat dodavatele o písemné vysvětlení nabídky; 
k tomu stanoví přiměřenou lhůtu. 
 
Zadavatel provede hodnocení nabídek z hlediska jejich ekonomické výhodnosti podle následu-
jícího kritéria: 
(Doplnit hodnotící kritéria. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí podle nejnižší nabídkové 
ceny / nejnižších nákladů životního cyklu / nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality / 
poměru nákladů životního cyklu a kvality.) 
 
Způsob (pravidla) hodnocení nabídek 
(Doplnit váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii a metodu vyhodnocení nabídek v jed-
notlivých kritériích. Níže je uveden příklad pro jediné kritérium nejnižší nabídkové ceny, a dále 
příklad dvou kritérií – nabídkové ceny a lhůty plnění. Zadavatel zvolí způsob a kritéria hodnocení 
podle svých potřeb a patřičně upraví text.) 
 
Kritérium hodnocení:  Nejnižší nabídková cena – váha 100 %. 
 
Nabídková cena: 
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U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude hodnoceno tak, že hodnotící komise použije 
hodnocení, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (nejnižší celkovou 
nabídkovou cenu). Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná nabídková cena v Kč bez DPH.  
Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. 
Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
 

 
Kritérium hodnocení:  Nabídková cena – váha 80 % 
   Lhůta plnění – váha 20 % 
 
Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Nejvhodnější 
nabídce je přiděleno bodové hodnocení 100. Každé další jednotlivé nabídce je dle dílčího 
kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího 
kritéria vzhledem k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení bude stanoveno pro jednotlivá 
kritéria takto: 
 
Nabídková cena:  
Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. Zada-
vatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce 
 

 nejnižší cena v Kč 
 -------------------------------------------- x 100  

 hodnocená cena v Kč 

  

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále náso-
beno vahou 1. dílčího hodnotícího kritéria. 
 
Lhůta plnění: 
Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabízenou lhůtu realizace ve dnech. Zadavatel použije pro 
hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce 
 

 nejkratší lhůta plnění 
 --------------------------------------  x 100  
 hodnocená lhůta plnění 

 

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále náso-
beno vahou 2. dílčího hodnotícího kritéria. 
 
Bodové hodnocení stanovené pro jednotlivá kritéria bude za všechna kritéria sečteno. 
 
 
10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Nabídková cena 
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celý předmět veřejné 
zakázky uvedený v příloze č. (doplnit číslo přílohy) Výzvy. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení celého předmětu 
veřejné zakázky včetně všech nákladů souvisejících. 
 
Podmínky pro zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena za provedení celého předmětu veřejné zakázky bude zpracována podle 
členění obsaženého v návrhu smlouvy. Nabídková cena zde bude uvedena v české měně v 
členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Celkovou nabídkovou 
cenu rovněž dodavatel uvede do „Krycího listu nabídky“. Zadavatel neposkytuje zálohy. 
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Sleva z ceny 
Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do 
nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou službu) 
není přípustná. 
 
Podmínky překročení nabídkové ceny 
Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, 
zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z 
přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z 
přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši (doplnit 
částku) Kč bez DPH. Stanovení předpokládané hodnoty odpovídá § 16 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“). Dle výše předpokládané hodnoty se jedná o 
veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona, jejíž zadání dle § 31 zákona nepodléhá 
zadávacímu řízení dle tohoto zákona. 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky definuje maximální výši prostředků, kterou má zada-
vatel na realizaci předmětu zakázky alokovánu. Pokud i nejvýhodnější nabídka překročí uvede-
nou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může to být důvodem pro zrušení zadávacího 
řízení.    
 
 
11. Obchodní podmínky 
 
Obchodní podmínky 
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní pod-
mínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy. 
Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména 
vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje, jejichž doplnění text návrhu 
smlouvy předpokládá) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. 
 
Závaznost obchodních podmínek 
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí re-
spektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které 
by bylo v rozporu s obchodními podmínkami. 
 
Platební podmínky 
Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací podmínky vý-
slovně neumožňují dodavateli předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je dodavatel 
povinen stanovené platební podmínky respektovat. 
 
 
12. Obsah zadávací dokumentace 
 

12.1. Výzva k podání nabídky/Zadávací podmínky 
12.2. Příloha č. 1 – Návrh smlouvy (doplnit dle skutečnosti – o dílo, kupní) 
12.3. Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 
12.4. Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
12.5. (doplnit další přílohy/dokumenty/podklady pro zpracování nabídky dle  

skutečnosti) 
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13. Další podmínky zadávacího řízení 
 
Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením veřejného příslibu.  
 
Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení zrušit s uvedením důvodu nebo odmítnout 
všechny nabídky.  
 
Každý dodavatel nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech okolností sa-
mostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají 
u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.    
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
Veřejná zakázka není rozdělena na části. 
Zadavatel si opční právo nevyhrazuje. 
Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v za-
dávacím řízení poskytl jistotu.  
 
 
V (doplnit místo) dne (doplnit datum) 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
(Doplnit statutárního zástupce organizace  
funkci) 
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Příloha č. 3 

 

 
KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
Název zakázky: „(doplnit název veřejné zakázky)“ 
 
Číslo zakázky:  VZ/AAAA/B/CC 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadá-
vací řízení podle tohoto zákona  

  
 

Dodavatel 
(obchodní firma nebo název) 

… 

Sídlo 
(celá adresa včetně PSČ 

… 

Právní forma … 

Identifikační číslo … 

Daňové identifikační číslo … 

Kontaktní osoba … 

Telefon … 

E-mail … 

 

Předmět nabídky  Nabídková cena bez DPH 
Nabídková cena včetně 

DPH 

Celková nabídková cena za 
realizaci předmětu VZ 

… … 

(Bude-li hodnoceno podle více hodnotících kritérií, bude v krycím listu nabídky uvedeno rovněž 
pole pro uvedení jiného číselně vyjádřitelného kritéria, než je cena.) 
 
 
V …………………. dne …………………….. 
 
 
 
 
…………………                 ……………………………..                      ……………………. 
Razítko/Firma                   Jméno a příjmení (tiskacím)                 podpis oprávněné osoby   
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Příloha č. 4 

 

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle písm. a) až e) odstavce 
8.5. Výzvy k podání nabídek 

 
 
Dodavatel:   …………………………….. 
 
Sídlo:   …………………………….. 
 
IČ:    …………………………….. 
 
Prohlašuji tímto čestně, že dodavatel splňuje základní způsobilost podle písm. a) až e) od-
stavce 8.5. Výzvy k podání nabídek, tzn., že jsem dodavatel, který 

 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro 

 trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný 
čin účasti na organizované zločinecké skupině, 

 trestný čin obchodování s lidmi, 
 trestné činy proti majetku (podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, 

podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z 
trestné činnosti z nedbalosti), 

 trestné činy hospodářské (zneužití informace a postavení v obchodním styku, 
sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 
pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné 
dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie), 

 trestné činy obecně nebezpečné, 
 trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 
 trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (trestné činy proti výkonu 

pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, 
úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci) 

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; 
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. 
 
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická 
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 
 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:  
a) zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba 
a vedoucí pobočky závodu, 
b) české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v odstavci 
2 a vedoucí pobočky závodu. 
 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 
 
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
 
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
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e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 
 
Toto čestné prohlášení podepisuji za shora uvedeného dodavatele jako 
……………………………… (např. předseda představenstva a.s., jednatel s.r.o., prokurista, 
zmocněnec atd.) a to ve vztahu ke všem osobám, na které se některá shora uvedená způsobi-
lost vztahuje nebo ji musí splňovat. 
 
 
 
 
V ………………….  dne …………………….. 
 
 
 
 
 
…………………                 ……………………………..                      ……………………. 
Razítko/Firma                   Jméno a příjmení (tiskacím)                               podpis  

 
 
Pozn. pro účastníky: jedná se o doporučený vzor čestného prohlášení. Odpovědnost za jeho použití nese účastník. 
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Příloha č. 5 

 
SEZNAM OSLOVENÝCH DODAVATELŮ 

 
 
 

Název zakázky: „(doplnit název veřejné zakázky)“ 
 
Číslo zakázky:  VZ/AAAA/B/CC 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadá-
vací řízení podle tohoto zákona  

 
 
 
 

Pořad. 
číslo 

Dodavatel Sídlo IČ 

1    

2    

3    

4    

 
 
 
 
 
 
…………………………… 
Doplnit statutárního zástupce organizace  
funkce 
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Příloha č. 6 

 
 

Doplnit jméno a příjmení člena komise   
Pracovní funkce člena  

V … dne … 
 

Jmenování člena hodnotící komise 
 
Vážený pane, Vážená paní, 

 
sděluji Vám, že jsem Vás   
 

j m e n o v a l  
 

do komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu:   
 
Název zakázky: „(doplnit název veřejné zakázky)“ 
 
Číslo zakázky: VZ/AAAA/B/CC 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17  Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o 
zadávací řízení podle tohoto zákona  

 

První jednání hodnotící komise se uskuteční dne (doplnit datum a čas) v sídle zadavatele, (do-
plnit adresu, místo konání). 
 
Složení hodnotící komise:  

Člen komise Náhradník člena komise 

Jméno a příjmení člena komise,  
Pracovní funkce člena 

Jméno a příjmení náhradníka člena komise,  
Pracovní funkce člena 

Jméno a příjmení člena komise,  
Pracovní funkce člena 

Jméno a příjmení náhradníka člena komise,  
Pracovní funkce člena 

Jméno a příjmení člena komise,  
Pracovní funkce člena 

Jméno a příjmení náhradníka člena komise,  
Pracovní funkce člena  

 
Pokud se z vážných důvodů nemůžete tohoto jednání zúčastnit, nebo Vám uvedený termín ko-
liduje s jinými pracovními povinnostmi, informujte laskavě o této skutečnosti zadavatele a sou-
časně i svého náhradníka. 

      
 
       
 
………………………………. 
Doplnit statutárního zástupce organizace     Převzal osobně dne: 
Funkce        podpis člena komise 
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Příloha č. 7 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. XX 

 
 

Název zakázky: „(doplnit název veřejné zakázky)“ 
 
Číslo zakázky:  VZ/AAAA/B/CC 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o 
zadávací řízení podle tohoto zákona 

  
Identifikační údaje zadavatele: 
 
Název zadavatele: (doplnit) 
Sídlo:  (doplnit) 
Identifikační číslo: (doplnit) 
Zastoupen: (doplnit) 
Kontaktní osoba: (doplnit) 
Telefon: (doplnit) 

E-mail:  (doplnit) 

 
 
Zadavatel Vám zasílá následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné 
zakázce. 

 
Dotaz č. 1 
(Doplnit celý text žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace) 
 
Odpověď na dotaz č. 1 
 
(Doplnit text vysvětlení zadávací dokumentace – odpověď na dotaz) 
 
 
V případě změny nebo doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlouží lhůtu pro podání 
nabídek. V případě změny či doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh mož-
ných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo 
doplnění činila celou svou původní délku. Níže je uveden příklad textu pro prodloužení lhůty 
pro podání nabídek. 
 
Informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek  
 
Zadavatel posoudil dopad shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o při-
měřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne (Doplnit datum a čas). 
 
V závislosti na shora uvedeném prodloužení lhůty se upravuje dokument Výzva k podání na-
bídky následovně: 
 

 nově Článek x: Místo a doba pro podání nabídky   
Lhůta pro podání nabídek končí dne (Doplnit datum a čas). 
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Zbývající část textu článku xx zůstává bez změny. 
 
 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. xx bude rovněž uveřejněno na (Doplnit internetovou 
adresu zadavatele, na které je uveřejněna Výzva). 
 
 
 
 
 
 
 

 
………………………………. 
Doplnit statutárního zástupce organizace  
funkce 
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Příloha č. 8 
 
 

SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 
 
 
 

Název zakázky: „(doplnit název veřejné zakázky)“ 
 

Číslo zakázky:  VZ/AAAA/B/CC 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadá-
vací řízení podle tohoto zákona  

 
 
 

Pořad. 
číslo 

Účastník Sídlo IČ 
Datum a čas 

podání nabídky 

1.     

2.     

3.     

4.     

…     
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Příloha č. 9 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ČLENŮ KOMISE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
KE STŘETU ZÁJMŮ 

 
Název zakázky: „(doplnit název veřejné zakázky)“ 
 

Číslo zakázky:  VZ/AAAA/B/CC 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadá-
vací řízení podle tohoto zákona 

 
 
Identifikační údaje zadavatele: 
Název zadavatele: (doplnit) 
Sídlo:  (doplnit) 
Identifikační číslo: (doplnit) 
Zastoupen: (doplnit) 
Kontaktní osoba: (doplnit) 
Telefon: (doplnit) 

E-mail:  (doplnit) 
 
Jako člen komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek („hod-
notící komise) podaných do výše uvedené veřejné zakázky činím následující  

 
č e s t n é   p r o h l á š e n í: 

 
Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašuji, že si nejsem vědom/a žádného střetu 
zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci uvedeného zadávacího řízení. 
 
Prohlašuji, že jsem se nepodílel/a na zpracování nabídky/nabídek účastníků zadávacího řízení 
a nemám osobní zájem na zadání uvedeného zadávacího řízení. 
 
 
Pokud zjistím nebo vyjde najevo, že již nesplňuji podmínku nepodjatosti a/nebo existuje či na-
stal střet zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci uvedeného zadáva-
cího řízení, neprodleně tuto skutečnost oznámím zadavateli nebo zadavatelem určené osobě. 
 
Rovněž potvrzuji, že uchovám mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v sou-
vislosti s  uvedenou zakázkou. Nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny 
nebo které zjistím v souvislosti s  uvedenou zakázkou. Informace, které mi budou sděleny, ne-
zneužiji. Souhlasím s tím, že budu uchovávat mlčenlivost o veškerých informacích či dokumen-
tech, které mi budou poskytnuty nebo které připravím pro účel posouzení nebo hodnocení na-
bídek, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely této 
zakázky a nebudou poskytnuty bez svolení zadavatele žádné třetí straně. 

 
 
 

Člen komise Náhradník člena komise 

Jméno Podpis Jméno Podpis 
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(doplnit)  (doplnit)  

(doplnit)  (doplnit)  

(doplnit)  (doplnit)  

 
 
V … dne … 
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Příloha č. 10 

 

 
(Doplnit Název a sídlo dodavatele) 

 
 
VYROZUMĚNÍ DODAVATELE O TOM, ŽE JEHO NABÍDKA BYLA PODÁNA PO 
UPLYNUTÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 

 

Název zakázky: „(doplnit název veřejné zakázky)“ 

 
Číslo zakázky:  VZ/AAAA/B/CC 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadá-
vací řízení podle tohoto zákona  

 
Identifikační údaje zadavatele: 
 
Název zadavatele: (doplnit) 
Sídlo:  (doplnit) 
Identifikační číslo: (doplnit) 
Zastoupen: (doplnit) 
Kontaktní osoba: (doplnit) 
Telefon: (doplnit) 

E-mail:  (doplnit) 
 
Zadavatel oznamuje, že Vámi předložená nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
 
Lhůta pro podání nabídek stanovena zadavatelem na:  (doplnit datum a čas) 
Čas Vámi podané nabídky byl:    (doplnit datum a čas) 
 
Komise nabídku neotevřela, a zadavatel Vás tímto informuje o uvedené skutečnosti. Vaše na-
bídka Vám nebude vrácena a bude zadavatelem archivována ke zdokumentování průběhu za-
dávacího řízení.  
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Doplnit statutárního zástupce organizace  
funkce 
 
 
 
(obdobně zadavatel informuje dodavatele v případě, že obdržel obálku s jeho nabídkou natolik 
poškozenu, že její obsah bylo možno vyjmout a manipulovat s ním před otevíráním obálek) 
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Příloha č. 11 
 

 
PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE  

(ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK) 
 
 

Název zakázky: „(doplnit název veřejné zakázky)“ 
 
Číslo zakázky:  VZ/AAAA/B/CC 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadá-
vací řízení podle tohoto zákona  

 
 
Identifikační údaje zadavatele: 
 
Název zadavatele: (doplnit) 
Sídlo:  (doplnit) 
Identifikační číslo: (doplnit) 
Zastoupen: (doplnit) 
Kontaktní osoba: (doplnit) 
Telefon: (doplnit) 

E-mail:  (doplnit) 
 
 
Předmět veřejné zakázky 
 
(doplnit stručně vymezení předmětu zakázky) 
 
 
Seznam oslovených dodavatelů, seznam podaných nabídek 
 
(doplnit rekapitulaci dodavatelů, kteří byli osloveni, a těch, kteří podali nabídku) 
 
Osloveni byli tito dodavatelé: 

Pořad. 
číslo 

Název Adresa IČ 

… … … … 

 
Do konce lhůty pro podání nabídek byly předloženy tyto nabídky: 

Pořad. 
číslo 

Název Adresa IČ 

… … … … 

 
 
Průběh jednání komise 
 
Společná komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek („hodnotící komise“) se sešla dne 
(doplnit datum a čas) na základě svolání zadavatele na svém prvním jednání vztahujícím se 
k výše uvedené veřejné zakázce. Tato skutečnost byla oznámena všem zadavatelem jmeno-
vaným členům hodnotící komise, jakož i jejím náhradníkům.  
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Zadavatel jmenoval hodnotící komisi ve složení: 
 

Člen komise Náhradník za člena komise 

(doplnit) (doplnit) 

(doplnit) (doplnit) 

(doplnit) (doplnit) 

 
Komise se sešla v plném počtu, a tudíž byla usnášení schopná. 
 
 
Nepodjatost a poučení členů komise 
 
Stávající členové hodnotící komise na začátku jednání podepsali čestné prohlášení ke střetu 
zájmů, které je přílohou dokumentace veřejné zakázky. Dále byli všichni členové komise pou-
čeni o tom, že jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dozvědí ve spojitosti s 
výkonem své funkce, což stvrzují rovněž podpisem tohoto protokolu. 
 
 
Otevírání obálek s nabídkami 
 
Komise převzala od zadavatele seznam podaných nabídek a celkem …. Nabídek, které byly 
podány v řádné lhůtě stanovené pro podání nabídek. 
Zadavatelem jmenovaná komise otevírala obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavatele 
doručeny (podle pořadového čísla) a zaprotokolovala následující údaje:  
 
 

Pořad. 
číslo 

Název IČ 

(Doplnit hodnotu číselně vy-
jádřitelného kritéria stanove-
ného pro hodnocení nabídky 
– např. Nabídková cena 
v Kč bez DPH) 

… … … … 

 
Komise kontrolovala zda: 
 

a. nabídka je doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, 
b. nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, 

 
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyla do doby ukončení otevírání obálek s nabídkami 
podána žádná jiná nabídka. 
 
Nabídky všech účastníků splnily výše uvedené požadavky a budou dále posuzovány a hodno-
ceny. 
 
 
Seznam nabídek, které byly vyřazeny po otevírání obálek 
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Číslo 
nabídky 

Důvod vyřazení nabídky 

- Žádná nabídka nebyla vyřazena. 

 
 
Posouzení splnění kvalifikace 
 
Kontrola kvalifikací spočívala v kontrole následujících dokumentů, které byly požadovány ve 
výzvě k podání nabídky: 
(Doplnit seznam dokladů, které byly požadovány zadavatelem k prokázání splnění kvalifikace 
ve Výzvě.) 
 
Posouzením splnění kvalifikace účastníků zadávacího řízení bylo zjištěno následující: 
(Doplnit pro každého účastníka zadávacího řízení seznam dokladů, které předložil k prokázání 
splnění své kvalifikace dle požadavků Výzvy a výslovně uvést, zda kvalifikaci předloženými do-
klady prokázal či neprokázal.) 
 
Účastníci, kteří byli komisí vyzváni k předložení dalších dokladů či informací (objasnění) k pro-
kázání kvalifikace: 
(V případě, že nastane – doplnit seznam účastníků včetně stručného vymezení důvodu žádosti 
komise. Následně stručně uvést, zda a jakým způsobem byla žádost komise účastníkem vypo-
řádána.) 
 
 
Seznam nabídek, které byly vyřazeny po posouzení kvalifikace 
 

Číslo 
nabídky 

Důvod vyřazení nabídky 

- Žádná nabídka nebyla vyřazena. 

 
 
Posouzení nabídek  
 
Seznam posuzovaných nabídek: 
 

Pořad. 
číslo 

Název Adresa IČ 

… … … … 

 
Hodnotící komise posuzovala podané nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek stano-
vených zadavatelem ve Výzvě. Kontrolovala správnost a úplnost požadovaných dokumentů. 
Komise posoudila nabídkové ceny všech účastníků z hlediska jejich vztahu k předmětu, roz-
sahu a charakteru veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadávacími 
podmínkami definována ve výši ………,- Kč bez DPH. Nabídky účastníků zadávacího řízení 
obsahovaly nabídkové ceny v rozmezí od ………,- Kč bez DPH do ………,- Kč bez DPH. Na-
bídkové ceny podle názoru komise odpovídají současným tržním podmínkám. Nabízené ceny 
jsou reálné a je za ně možné daný předmět veřejné zakázky v požadované kvalitě provést. 
Komise neoznačila tedy žádnou z nabídkových cen jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu.  
Komise dále posoudila návrhy smluv všech účastníků a konstatuje, že nenalezla žádná závažná 
pochybení, nedostatky či úmyslné zásahy do textu obchodních podmínek v neprospěch zada-
vatele. Návrhy smluv jsou podepsány osobami oprávněnými za účastníky jednat a podepisovat 
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku. 
 
Posouzením splnění zadávacích podmínek v nabídkách účastníků bylo zjištěno následující: 
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(Doplnit, zda účastníci zadávacího řízení splnili zadávací podmínky stanovené zadavatelem ve 
Výzvě či nikoliv. V rámci posouzení nabídek se komise vypořádá zejména s nabídkovými ce-
nami účastníků zadávacího řízení – z hlediska úplnosti, správnosti, vztahu k mimořádně nízké 
nabídkové ceně, aj.) 
 
Účastníci, kteří byli komisí vyzváni v rámci posouzení nabídek k objasnění či vysvětlení na-
bídky: 
(V případě, že nastane – doplnit seznam účastníků včetně stručného vymezení důvodu žádosti 
komise. Následně stručně uvést, zda a jakým způsobem byla žádost komise účastníkem vypo-
řádána.) 
 
 
Seznam nabídek, které byly po posouzení vyřazeny. 
 

Číslo 
nabídky 

Důvod vyřazení nabídky 

- Žádná nabídka nebyla vyřazena. 

 
 
Způsob hodnocení nabídek 
 
Zadavatel ve Výzvě k podání nabídky stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle:  
(Doplnit dle podmínek Výzvy stanovená hodnotící kritéria včetně vah a způsob hodnocení na-
bídek v jednotlivých kritériích.) 
 
 
 
 
Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek 
 
Pořadí nabídek jednotlivých účastníků zadávacího řízení je stanoveno podle výsledku provede-
ného hodnocení.  
Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby rozhodl o následujícím pořadí nabídek. Hodnotící 
komise konstatovala, že nabídka je v pořádku a doporučuje zadavateli výběr níže uvedeného 
účastníka: 
 
 

Nejvhodnější nabídka 

Název dodavatele: (doplnit) 

Sídlo nebo adresa: (doplnit) 

IČ: (doplnit) 

Hodnocená kritéria 

(doplnit název kritéria) (doplnit nabízenou hodnotu kritéria) 

 
Další pořadí: 
 
2.  (doplnit název účastníka) 

(doplnit název kritéria a nabízenou hodnotu kritéria) 
 
...  (doplnit název účastníka) 

(doplnit název kritéria a nabízenou hodnotu kritéria) 
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Hodnotící komise doporučuje zadavateli vybrat pro plnění zakázky dodavatele ………, jehož 
nabídka se umístila na prvním místě pořadí.  
Všichni členové hodnotící komise se jednomyslně shodli na průběhu posouzení a hodnocení 
nabídek. Žádný z členů hodnotící komise neměl na posouzení a hodnocení nabídek odlišný 
názor. Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost zaprotokolovaných údajů. 
 

Člen komise Náhradník člena komise 

Jméno Podpis Jméno Podpis 

(doplnit)  (doplnit)  

(doplnit)  (doplnit)  

(doplnit)  (Doplnit)  

 
 
V … dne … 
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Příloha č. 12 

 
 

(Doplnit Název a sídlo dodavatele) 

 
 
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
 
Název zakázky: „(doplnit název veřejné zakázky)“ 
 
Číslo zakázky:  VZ/AAAA/B/CC 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadá-
vací řízení podle tohoto zákona 

 
Identifikační údaje zadavatele: 
 
Název zadavatele: (doplnit) 
Sídlo:  (doplnit) 
Identifikační číslo: (doplnit) 
Zastoupen: (doplnit) 
Kontaktní osoba: (doplnit) 
Telefon: (doplnit) 

E-mail:  (doplnit) 
 
 

VÝROK ROZHODNUTÍ ZADAVATELE 

Zadavatel veřejné zakázky na základě posouzení Vaší nabídky hodnotící komisí rozhodl o 
tom, že Vás  v y l u č u j e  z další účasti v zadávacím řízení shora uvedené veřejné zakázky 
malého rozsahu, a to z důvodu (doplnit důvod vyloučení – např. nesplnění kvalifikace, nespl-
nění/porušení zadávacích podmínek, aj.) 
 

ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ 

(Doplnit řádné odůvodnění rozhodnutí zadavatele)  
 
 
(Je-li výslovně stanovena lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí, uvede zadavatel v rozhod-
nutí i poučení o právu podat námitky ve stanovené lhůtě.) 
 
 
V … dne … 
 
 
 
 
…………………………….. 
Doplnit statutárního zástupce organizace  
funkce 
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Příloha č. 13 

 

 
OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE 

 
 

 
Název zakázky: „(doplnit název veřejné zakázky)“ 
 
Číslo zakázky:  VZ/AAAA/B/CC 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadá-
vací řízení podle tohoto zákona 

 
Identifikační údaje zadavatele: 
 
Název zadavatele: (doplnit) 
Sídlo:  (doplnit) 
Identifikační číslo: (doplnit) 
Zastoupen: (doplnit) 
Kontaktní osoba: (doplnit) 
Telefon: (doplnit) 

E-mail:  (doplnit) 
 

VÝROK ROZHODNUTÍ ZADAVATELE 

Zadavatel v souladu s posouzením a hodnocením podaných nabídek rozhodl o tom, že nej-
vhodnější nabídkou je nabídka účastníka (doplnit, název a sídlo účastníka, identifikační číslo). 
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY 

Nabídka č.   (doplnit) 
Obchodní firma:  (doplnit) 
Sídlo:    (doplnit) 
Právní forma:  (doplnit)  
IČ:  (doplnit) 
 
Nabídka č.   (doplnit) 
Obchodní firma:  (doplnit) 
Sídlo:    (doplnit) 
Právní forma:  (doplnit)  
IČ:  (doplnit) 
 
… 

VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK 

Způsob hodnocení nabídek vymezil zadavatel ve Výzvě k podání nabídky Pro zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu bylo stanoveno hodnotící kritérium (doplnit název kritéria včetně 
váhy).  
 
Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly (dosáhly) v kritériu hodnocení této 
hodnoty: 
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(Doplnit hodnocené účastníky zadávacího řízení v pořadí podaných nabídek a hodnoty, které 
jejich nabídky obsahovaly / dosáhly ve stanoveném kritériu hodnocení.) 
 
 

POŘADÍ NABÍDEK 

Podle předem definovaného způsobu hodnocení je výsledné pořadí nabídek sestaveno takto:   
 

Pořadí 
nabídky 

Obchodní firma 

1. (doplnit název účastníka) 

2. (doplnit název účastníka) 

…  

 

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE 

Zadavatel rozhodl o výběru nabídky účastníka (doplnit název účastníka), jelikož dle stanove-
ného způsobu hodnocení byla tato nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější.  
 
 
(Je-li výslovně stanovena lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí, uvede zadavatel v rozhod-
nutí i poučení o právu podat námitky ve stanovené lhůtě.) 
 
 
V … dne … 
 
 
 
 
…………………………….. 
Doplnit statutárního zástupce organizace  
funkce 
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Příloha č. 14 

 
 

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  
 
 

Název zakázky: „(doplnit název veřejné zakázky)“ 
 
Číslo zakázky:  VZ/AAAA/B/CC 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadá-
vací řízení podle tohoto zákona 

 
Identifikační údaje zadavatele: 
 
Název zadavatele: (doplnit) 
Sídlo:  (doplnit) 
Identifikační číslo: (doplnit) 
Zastoupen: (doplnit) 
Kontaktní osoba: (doplnit) 
Telefon: (doplnit) 

E-mail:  (doplnit) 
 

VÝROK ROZHODNUTÍ ZADAVATELE 

Zadavatel oznamuje všem známým dodavatelům, že rozhodl o tom, že zadávací řízení shora 
uvedené veřejné zakázky malého rozsahu se ruší v celém rozsahu. 
 

ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ 

(Doplnit řádné odůvodnění rozhodnutí zadavatele)  
 
 
(Je-li výslovně stanovena lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí, uvede zadavatel v rozhod-
nutí i poučení o právu podat námitky ve stanovené lhůtě.) 
 
 
V … dne … 
 
 
 
 
…………………………….. 
Doplnit statutárního zástupce organizace  
funkce 
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Příloha č. 15 
 
 

 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZA ROK 20XX  

     

Název organizace:     
 
Veřejné zakázky malého 
rozsahu: 
 

 

   

Název veřejné zakázky 
Předpokládaná hodnota 

v Kč bez DPH 
Nabídková cena vítěz-

ného účastníka 
Název vítězného účast-

níka 

       

       

       

       

       

       

 

 
Veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní: 

 

Název veřejné zakázky 
Předpokládaná hodnota 

v Kč bez DPH 
Nabídková cena vítěz-

ného účastníka 
Název vítězného účast-

níka 

       

    

    

    

    

    

     

     

Zpracoval:     
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Příloha č. 16 
 

 

FINANČNÍ LIMITY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PLATNÉ OD 1.1.2018 

 

Zakázky malého rozsahu 

Dodávky a služby předpokládaná hodnota rovna nebo nižší než  
2 000 000 Kč bez DPH 

Stavební práce předpokládaná hodnota rovna nebo nižší než  
6 000 000 Kč bez DPH 

Zakázky podlimitní 

Dodávky a služby předpokládaná hodnota vyšší než 2 000 000 Kč bez DPH a 
nižší než 5 944 000 Kč bez DPH 

Stavební práce předpokládaná hodnota vyšší než 6 000 000 Kč bez DPH a 
nižší než 149 224 000 Kč bez DPH 

Zakázky nadlimitní 

Dodávky a služby předpokládaná hodnota rovna nebo vyšší než 5 944 000 Kč 
bez DPH 

Stavební práce  předpokládaná hodnota rovna nebo vyšší než 149 224 000 
Kč bez DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace přílohy směrnice byla schválena ředitelem úřadu dne 8.2.2018. 
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Příloha č. 17 
 

ZÁZNAM O STŘETU ZÁJMŮ 
 
 
Název VZ:    
 
Číslo zakázky:   
 
Přímý nadřízený zaměstnance: 
 
 
Dne ….. oznámil//oznámila …., že jako osoba podílející se na zadání VZ je ve střetu zájmů. 
Za okolnosti vedoucí ke střetu zájmů považuje …………. . 
Výše uvedené skutečnosti jsem posoudil//posoudila a rozhodl//rozhodla jsem, že ………. se 
bude nadále podílet na zadání VZ, neboť ……… // se nadále nebude podílet na zadání VZ, 
neboť ………… a bude nahrazen//nahrazena ………. 
Současně byla v souvislosti se střetem zájmů pro zajištění nestrannosti při zadání VZ přijata 
následující opatření ………………………. 
 
V … dne … 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
podpis 
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Změnový list k vnitřní normě – Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi 
kraje 

 

Změna č. 1  

Identifikační znak: SM/25/02/13 

Účinnost od: 30.5.2013 

Předmět změny:*)  „V celém rozsahu“ 

Změna č. 2  

Identifikační znak: SM/25/03/13 

Účinnost od: 22.1.2013 

Předmět změny:*) 

Čl. 5 odst. 2 písm. b), čl. 7 nadpis, Příloha č. 1 nadpis – změna rozsahu finančního limitu; 
Příloha č. 2 bod  5.6. text doplněn tak, aby odpovídal znění zákona; Příloha č. 2 bod 7 
doplněno „pracovní“ z důvodu sjednocení lhůt; Příloha č. 2 bod  7 pojem „doručí“ nahra-
zen pojmem „odešle“; Příloha č. 2 bod 8.4 - text upraven tak, aby dával smysl; Příloha č. 
8 – text upraven tak, aby odpovídal znění zákona; Příloha č. 6 text upřesněn; Příloha č. 
15 – v tabulce změna rozsahu finančního limitu, Příloha č. 2 odst. 6 zrušení části textu 

Změna č. 3  

Identifikační znak: SM/25/03/13 – aktualizace přílohy 

Účinnost od: 15.12.2015 

Předmět změny:*) Příloha č. 15 – v tabulce změna rozsahu finančního limitu 

Změna č. 4  

Identifikační znak: SM/25/03/13 – aktualizace přílohy 

Účinnost od: 13.2.2016 

Předmět změny:*) 

Příloha č. 2 – doplnění rozsahu bodu 8.5. Základní kvalifikační předpoklady o 
písmeno l); formulační upřesnění obsahu 
Příloha č. 15 – v tabulce změna rozsahu finančního limitu 

Změna č. 5  

Identifikační znak: SM/25/04/17 

Účinnost od: 4.5.2017 

Předmět změny:*) „ V celém rozsahu“ 

Změna č. 6   

Identifikační znak: SM/25/04/17 – aktualizace přílohy 

Účinnost od: 23.2.2018 

Předmět změny:*) 
Příloha č. 16 – změna finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných 
zakázek vycházející z nařízení vlády č. 471/2017 Sb. ze dne 22.12.2017.  

Změna č. 7   

Identifikační znak:   

Účinnost od:  

Předmět změny:*)   
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*) Předmětem změny se rozumí, v čem nastala úprava (článek, odstavec + stručný popis změny).  
Při rozsáhlejších úpravách textu (v počtu 5 a více) je možno uvést: „V celém rozsahu“. 


