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Směrnice č. 2/2022 – Pravidla  
pro zadávání veřejných zakázek 

 

ČÁST PRVNÍ 
Základní ustanovení 

 
Čl. 1 

Předmět úpravy a rozsah působnosti 

1. Tato směrnice stanovuje povinnosti, kompetence a základní pravidla postupu pro 
zadávání a vlastní průběh veřejných zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce 
(dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
dále jen „zákon“) zadávaných městem Bílina a jím zřizovanými příspěvkovými 
organizacemi (dále všichni také jen „zadavatel“). 

2. Pro městem založenou právnickou osobu jsou ze směrnice závazná ustanovení, týkající 
se této právnické osoby, uvedená ve vlastní interní směrnici, platné po jejím schválení 
Radou města Bíliny (dále jen „radou města“) v působnosti valné hromady. 

3. Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty 

obdobných, spolu souvisejících dodávek, služeb či stavebních prací, které hodlá pořídit 

v průběhu jednoho účetního období (kalendářním roce). Zadavatel nesmí rozdělit předmět 

zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity 

stanovené touto směrnicí. 

4. Tato směrnice se vztahuje na všechny veřejné zakázky zadavatele: 

a) malého rozsahu na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo 
nižší částce 2 mil. Kč bez DPH, 

b) malého rozsahu na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší 
částce 6 mil. Kč bez DPH, 

c) zakázek nad zákonem stanovené limity pro veřejné zakázky malého rozsahu. 

5. Druhy veřejných zakázek, vč. jejich specifikace, uvádí § 14 zákona. 

6. V případě veřejných zakázek malého rozsahu, které jsou spolufinancovány z evropských 
nebo národních zdrojů (dotované zakázky), bude postupováno dle metodických pokynů 
poskytovatele dotace pro zadávání veřejných zakázek, avšak pouze v tom případě, kdy 
pokyny poskytovatele dotace budou přísnější než tato Směrnice. 

 
Čl. 2 

Definice pojmů 
 
Pro účely této směrnice se: 

1. Zadavatelem rozumí město Bílina, příspěvkové organizace městem zřizované 
a městem100 % vlastněné společnosti jako veřejní zadavatelé; 

2. Zpracovatelem rozumí pověřený zaměstnanec zadavatele; 

3. Vedením města rozumí starostka, 1. místostarostka, 2. místostarosta (dále jen 
místostarostové), tajemník městského úřadu (dle interních pravidel pro rozdělení gescí, 
viz příloha č. 1), případně statutární orgán příspěvkové organizace či jednatel společnosti 
ve 100% vlastnictví města; 

4. Účastníkem rozumí dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení; 
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5. Dodavatelem rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních 
prací, nebo více těchto osob společně.  

6. Profilem zadavatele vedeného v „Jednotném informačním systému veřejných zakázek“ 
města s názvem „E-ZAK“ (dále jen „JISVZ“) rozumí elektronický nástroj podle § 28 písm. j) 
zákona, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje 
informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. 

7. Předpokládanou hodnotou zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše úplaty 
za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty („DPH“).  

8. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví k okamžiku zahájení zadávacího 
řízení, nebo k okamžiku zadání veřejné zakázky, pokud nebyla zadána v zadávacím 
řízení.  

9. Je-li zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující 
součet předpokládaných hodnot všech částí zakázky. 

10. Zadávací dokumentací se rozumí veškeré dokumenty obsahující zadávací podmínky, 
sdělované nebo zpřístupňované účastníkům řízení při zahájení zadávacího řízení.  

11. Zadávacími podmínkami se rozumí veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu 

zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek 

a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. 

12. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické 

podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, 

vyžaduje tato směrnice, včetně úplného znění originálů nabídek všech účastníků 

a uzavřených smluv, včetně všech jejich dodatků. 

13. Střetem zájmů se rozumí situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu 

zadávacího řízení nebo mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, 

ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením. 

14. Vedoucím odboru se pro účely této směrnice rozumí vedoucí odboru, popř. vedoucí 

oddělení, pokud mu v mezích působnosti byly organizačním nebo kompetenčním 

předpisem výslovně svěřeny pravomoci při zadávání zakázek, a ředitel městské policie. 

Ve vztahu ke konkrétní zakázce se za vedoucího odboru považuje ten vedoucí odboru, 

který připravuje a realizuje zadávací řízení. 

15. Vedoucím se pro účely této směrnice rozumí osoby uvedené v bodě 12, a dále ředitel 
příspěvkové organizace zřízené městem Bílina. 

16. Jednatelem se pro účely této směrnice rozumí statutární zástupce městem založené 
právnické osoby. 

17. Auditorem se pro účely této směrnice rozumí vedení města, tedy starostka 
a místostarostové města. 

18. Sociálně odpovědným zadáváním je postup, při kterém má zadavatel povinnost 
zohlednit například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky 
a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou.  

19. Environmentálně odpovědným zadáváním je postup, při kterém má zadavatel 
povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní 
cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska 
spojená s veřejnou zakázkou. 
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20. Inovací je implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 
související s předmětem veřejné zakázky. 

 
Čl. 3 

Hlavní zásady zadávání 

1. Zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce musí být zadávány transparentním 
a nediskriminačním postupem, při zachování rovného zacházení a dodržení zásady 
přiměřenosti, která se vztahuje zejména k volbě druhu zadávacího řízení, stanovení lhůt 
potřebných k průběhu zadávacího řízení, umožnění prohlídky míst plnění zadavatelem, 
poskytnutí přiměřeného času vybranému dodavateli na přípravu (tj. času mezi 
vyhodnocením veřejné zakázky a povinností zahájit plnění), apod., a zásad dle ustanovení 
§ 6 zákona. 

2. Zadavatel je při postupu podle § 6 odst. 4) zákona, a to při vytváření zadávacích 
podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude 
vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného 
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Svůj postup je zadavatel 
povinen řádně odůvodnit a to prostřednictvím příloh č. 24 a 25 této směrnice.  

3. Zadavatel je rovněž povinen zajistit, aby realizované zakázky naplňovaly principy 
hospodárnosti, účelnosti a efektivity výdajů vynakládaných z veřejných prostředků (princip 
3E). 

4. Stanovuje se povinnost archivovat související listinnou i elektronickou dokumentaci 
o veřejné zakázce po dobu 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení veřejné 
zakázky v případech veřejných zakázek malého rozsahu, v ostatních případech po dobu 
10 let od ukončení zadávacího řízení dle § 51 zákona. Archivaci dokumentace o veřejné 
zakázce po stanovenou dobu zajistí oprávněný vedoucí v souladu s platnou vnitřní 
směrnicí „Spisový a skartační řád“. 

 
Čl. 4 

Členění veřejných zakázek 

Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty bez DPH pro účely této směrnice 
dělí na tyto kategorie:  

1. I. kategorie   předpokládaná hodnota do 100 tis. Kč (včetně) bez DPH; 

2. II. kategorie   předpokládaná hodnota převyšující 100 tis. Kč bez DPH
     do 600 tis. Kč (včetně) bez DPH; 

3. III. kategorie   předpokládaná hodnota převyšující 600 tis. Kč bez DPH
     do limitu stanoveného zákonem pro veřejné zakázky
     malého rozsahu, tj. 2 mil. Kč bez DPH u služeb 
     a dodávek a 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací, 

4. veřejné zakázky dle zákona předpokládaná hodnota nad limity stanovené zákonem
     pro veřejné zakázky malého rozsahu 

 
Čl. 5 

Způsob zpracování a evidence veřejných zakázek 

1. Přehled procesu přípravy a zadávání veřejných zakázek zadavatelem je uveden v příloze 
č. 2–4.  

2. Veškeré veřejné zakázky všech zadavatelů, převyšující částku 100 tis. Kč bez DPH, musí 
být vedeny v JISVZ pořízenému k tomuto účelu, kde budou označeny a evidovány pod 
jednotnou číselnou řadou – systémovým číslem (čísla přiděluje JISVZ). Zakázka zadávaná 
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dle čl. 14 – výjimky u veřejných zakázek I.–III. kategorie, je do JISVZ evidována po podpisu 
smlouvy, nebo po vystavení objednávky. 

3. Celý životní cyklus (průběh) veřejné zakázky bude dle odstavce 1 tohoto článku zpracován 
a sledován v JISVZ. 

4. Prostřednictvím JISVZ se provádí rovněž zveřejnění informací na Profilu zadavatele a ve 
Věstníku veřejných zakázek, a to v zákonem stanovených případech. Za zveřejnění 
informací zodpovídá zpracovatel. 

5. Technickým správcem JISVZ je oddělení informatiky. 

6. V rámci JISVZ bude pro všechny kategorie veřejných zakázek v průběhu lhůty pro podání 
nabídek proces pro jakýkoli úkon, zásah i nahlížení uzamčen (např. proti provádění změn 
již podaných nabídek, získávání informací o průběžném počtu nabídek, identifikaci 
uchazečů, atd.) kromě možnosti uchazečů podávat nabídky a kromě změny nebo 
aktualizace výzvy zpracovatelem a reakcí uchazečů na tyto změny a aktualizace 
zadavatele. Po uplynutí doby pro podání nabídek budou zpracovateli otevřeny všechny 
nabídky a dojde k jejich vyhodnocení. O všech úkonech v jakékoli době je prováděn 
nesmazatelný elektronický záznam (tzv. logování přístupů, změn a zásahů). 

 

Čl. 6 
Seznam nespolehlivých dodavatelů 

1. V případě porušení stanovených podmínek smlouvy, včetně jejích případných následných 
změn, uzavřené s jakýmkoli zadavatelem dle čl. 1 odst. 1 a 2, od II. kategorie veřejných 
zakázek městem některým z dodavatelů, předkládá zpracovatel, neprodleně po 
takovémto zjištění, návrh na zařazení tzv. nespolehlivého dodavatele do „Seznamu 
nespolehlivých dodavatelů“ (dále také jen „Seznam“), který je veden jako jedna z příloh 
v JISVZ (příloha č. 21). Seznam je veden a spravován auditorem. Návrh je vždy 
předkládán ke schválení radě města. 

2. Návrh je předkládán na základě následujících kritérií: 

a) dodavatel jako účastník zadávacího řízení předložil v nabídce, v rámci některého 
druhu veřejné zakázky, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti; 

b) úroveň plnění smluvních podmínek dodavatelem je s častými výhradami zadavatele, 
nedostatky dodavatel odstraňuje až po opakovaných výzvách a upozorněních 
zadavatele; 

c) úroveň plnění smluvních podmínek dodavatelem je nedostatečná, smluvní podmínky 
jsou porušovány závažným způsobem, např.:  

- 30 denním prodlením s plněním jednotlivých ustanovení smlouvy, 

- 30 denním prodlením s placením smluvních pokut a penále, 

- podstatným nedodržením garancí a záruk dle smlouvy, vedoucím až k nutnosti 
odstoupení zadavatele od uzavřené smlouvy. 

3. Po schválení zařazení nespolehlivého dodavatele do Seznamu radou města, jsou údaje 
o neplnění kritérií poskytovány vedoucím zaměstnancem odboru nemovitostí a investic, 
který je odpovědný za provedení zápisu do přílohy JISVZ. Tato příloha je přístupná 
zadavatelům v rámci povolených přístupů do JISVZ.   

4. Spolu se zařazením do Seznamu Rada města Bíliny (dále jen rada města) současně 
rozhodne i o délce zařazení nespolehlivého dodavatele do Seznamu (od kdy, do kdy), 
nejdéle však po dobu 3 let od data posledního zařazení tohoto dodavatele do Seznamu. 
Návrh na vyřazení ze Seznamu je auditorem předkládán ke schválení radě města.  Rada 



5 

 

města může v odůvodněných případech rozhodnout o zkrácení lhůty a předčasném 
vyřazení konkrétního dodavatele ze Seznamu. 

5. Dodavatele zařazeného do Seznamu nelze oslovit ani vyzvat ke spolupráci, pokud rada 
města nerozhodne jinak.   

 

ČÁST DRUHÁ 
Zadávání veřejných zakázek 

 
Čl. 7 

Veřejné zakázky I. kategorie 

1. Veřejné zakázky I. kategorie, jsou realizovány na základě přímého rozhodnutí o zadání 
veřejné zakázky za cenu v místě a čase obvyklou vedoucím, a to prostřednictvím 
objednávky. Tyto zakázky se v JISVZ neevidují. 

2. Aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací v souladu s                 
§ 6 odst. 4) zákona, zadavatel vzhledem k povaze a smyslu veřejných zakázek I. kategorie 
NEUPLATŇUJE.   

3. Zadávání zakázek I. kategorie: 

a) zpracovatel zadává zakázku přímo na základě cenového průzkumu u minimálně 
1 dodavatele, přičemž odpovídá za to, že nabídnutá cena zakázky bude cenou 
obvyklou v místě a čase plnění, 

b) zpracovatel zašle 1 cenovou nabídku ke schválení vedení města e-mailem (viz příloha 
č. 11),  

c) po odsouhlasení cenové nabídky bude dodavateli zaslána objednávka, jejíž nedílnou 
součástí bude nabídka daného dodavatele. Objednávka bude podepsána relevantní 
osobou zadavatele, 

d) pokud vedení města předloženou nabídku neschválí, postupuje dále zpracovatel dle 
pokynů vedení města. 

4. V případě příspěvkových organizací a společností založených městem, cenovou nabídku 
a vystavení objednávky neschvaluje vedení města, ale pouze vedoucí příspěvkové 
organizace, resp. jednatel společnosti. 

 

Čl. 8 
Veřejné zakázky II. kategorie 

1. Obsah zadávací dokumentace při zadávání veřejné zakázky II. kategorie navrhuje 
zpracovatel, který odpovídá za soulad zadání veřejné zakázky s právními předpisy, 
vnitřními předpisy, usneseními Zastupitelstva města Bíliny (dále jen „zastupitelstva města“) 
nebo rady města.  

2. O uplatnění aspektů sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací v 
souladu s § 6 odst. 4) zákona, rozhoduje vedoucí odboru, vedoucí příspěvkové organizace, 
jednatel právnické osoby vlastněné městem, případně vedení města dle gesce.   

3. Zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky II. kategorie v rámci příspěvkových 
organizací zřízených městem schvaluje a podepisuje vedoucí této příspěvkové organizace 
(dále jen „zadavatel“), který odpovídá za soulad zadání veřejné zakázky s právními 
předpisy, vnitřními předpisy, usneseními zastupitelstva města nebo rady města.  

4. Zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky II. kategorie v rámci městem 
založené právnické osoby schvaluje a podepisuje jednatel (dále jen „zadavatel“), který 
odpovídá za soulad zadání veřejné zakázky s právními předpisy, vnitřními předpisy, 
usneseními zastupitelstva města nebo rady města.  
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5. Zpracovatel před vyhlášením zakázky připraví výzvu k podání nabídky, která obsahuje: 

a) identifikační údaje zadavatele, 

b) název a předmět zakázky – základní informace o zakázce, a zda se jedná o zakázku 
na služby, dodávky či stavební práce  

c) předpokládanou hodnotu, pokud vedení města nerozhodne jinak, 

d) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií včetně metodiky 
hodnocení, 

e) termín dodání nabídek, 

f) přílohy – krycí list nabídky (příloha č. 5), dále např. výkaz výměr (vždy u zakázek na 
stavební zakázky, nebo u zakázek na služby a dodávky, pokud je to relevantní), nebo 
jinou základní informaci o odhadu předpokládané ceny zakázky, zákres místa v mapě, 

fotodokumentace, návrh smlouvy, apod.  

6. Zpracovatel zadá jím zpracovanou zakázku do JISVZ na adrese https://zakazky.bilina.cz/, 
kde vyplní všechny potřebné údaje uvedené v bodě 4.  

7. Zpracovatel osloví ve věci vyhlášení zadávacího řízení a možnosti podání nabídky 

prostřednictvím JISVZ minimálně 3 potencionální účastníky. Je-li to vzhledem 

k povaze a smyslu zakázky možné osloví zpracovatel prostřednictvím JISVZ mezi 

potencionálními účastníky místní malé a střední podniky. Další účastníci se mohou 

zúčastnit zadávacího řízení na základě zveřejnění zakázky v JISVZ. Všichni účastníci 

zadávacího řízení dokládají čestné prohlášení o dostatečných odborných a materiálních 

předpokladech, a že splňují podmínku pro úspěšné splnění zakázky v požadované kvalitě 

a ve stanovené lhůtě, přílohy č. 5–9, 20 a 23. 

8. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku II. kategorie musí být zpracována 
a zveřejněna prostřednictvím JISVZ nejméně 10 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek, přičemž se do počtu pracovních dnů nezapočítá den zveřejnění 
zadávacího řízení a den hodnocení přijatých nabídek. Zveřejnění je povinen zajistit 
zpracovatel.  

9. Zpracovatel, po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek, zajistí otevření nabídek 
podaných v elektronické podobě, prostřednictvím jednoho oprávněného přístupu, 
následně hodnocení a posouzení nabídek a stanovení pořadí účastníků zadávacího řízení. 
Zpracovatel může postupovat i v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona, kdy provede 
otevření nabídek v elektronické podobě, hodnocení nabídek, stanovení pořadí účastníků 
a následně posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vždy u vybraného 
dodavatele, který se umístí první a druhý v pořadí a případně u následujících účastníků, 
přitom bere zřetel zejména na možnost vyloučení některého z účastníků. Z těchto úkonů 
zabezpečí pořízení písemného „Protokolu o otevírání nabídek podaných v elektronické 
podobě“ (příloha č. 13) a „Zprávy o hodnocení nabídek“ (příloha č. 14) s odůvodněným 
návrhem na případné vyloučení některého z účastníků zadávacího řízení a dále s návrhem 
nejvýhodnější nabídky, a to prostřednictvím JISVZ.  

10. Zpracovatel je odpovědný za doplnění „Zprávy o hodnocení nabídek“ o vyhodnocení, zda 
se veřejné zakázky zúčastnil i účastník zadávacího řízení, který je zapsán v Seznamu dle 
čl. 6 a doplnění výpisu z tohoto Seznamu, týkajícího se takovéhoto účastníka zadávacího 
řízení jako přílohy ke „Zprávě o hodnocení nabídek“.  

11. O zrušení veřejné zakázky II. kategorie, o výběru nejvýhodnější nabídky nebo o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení z dalšího průběhu veřejné zakázky II. kategorie rozhoduje 
vedení města. Platí také pro případ, že zadavatel neobdrží nabídku žádnou. 

12. Zpracovatel zašle „Zprávu o hodnocení nabídek“ ke schválení vedení města e-mailem. 

https://zakazky.bilina.cz/
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13. Vedení města, dle ustanovení odst. 9 tohoto článku není povinno akceptovat návrh 
oprávněného vedoucího zaměstnance na výběr nejvýhodnější nabídky, zejména 
s přihlédnutím ke skutečnosti svědčící o nespolehlivosti účastníka zadávacího řízení 
a jeho zařazení v Seznamu. Své odlišné stanovisko je ale povinno uvést ve „Zprávě 
o hodnocení nabídek“.  

14. Zpracovatel je povinen zajistit, prostřednictvím JISVZ, nejpozději do 15 kalendářních dnů 
po provedeném rozhodnutí dle odst. 11 tohoto článku oznámení o zrušení veřejné zakázky 
všem účastníkům zadávacího řízení, v případě vyloučení účastníka zadávacího řízení ze 
soutěže tomuto účastníkovi a rovněž konečný výsledek veřejné zakázky, a to včetně 
vyhodnocení posuzovaných nabídek, s uvedením výše nabídkových cen. 

15. Objednávku, která bude uzavírána elektronickým způsobem, včetně jejích případných 
následných změn, s dodavatelem, který podal nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku 
II. kategorie, je oprávněn podepsat vedoucí. V případě uzavření smlouvy postupuje 
zpracovatel dle čl. 13 odst. 7–9.  

16. V případě společností ve vlastnictví města cenové nabídky schvaluje jednatel, který rovněž 
schvaluje a uzavírá objednávku či smlouvu. 

 
Čl. 9 

Veřejné zakázky III. kategorie 

1. Obsah zadávací dokumentace při zadávání veřejné zakázky III. kategorie navrhuje 
oprávněný vedoucí odboru, vedoucí příspěvkových organizací zřízených městem 
a jednatel právnických osob založených městem (dále jen zpracovatel), kteří odpovídají 
za soulad zadání veřejné zakázky s právními předpisy, vnitřními předpisy, usneseními 
zastupitelstva města, rady města nebo rady města v působnosti valné hromady.  

2. O vyhlášení zakázky a o uplatnění aspektů sociálně a environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací v souladu s § 6 odst. 4) zákona, vždy rozhoduje rada města, a to na 
základě výzvy k podání nabídky a kontrolního listu k vyhodnocení příležitostí 
odpovědného veřejného zadávání, připraveného zpracovatelem. 

3. Zpracovatel připraví výzvu k podání nabídky a zkompletuje zadávací dokumentaci, 
což je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele 
vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování 
nabídky. 

4. Výzva zpravidla obsahuje požadavky na prokázání kvalifikace účastníka ve smyslu 
ustanovení § 73 a násl. zákona. Zadavatel je povinen omezit rozsah požadované 
kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné 
zakázky. 

5. Výzva musí dále obsahovat alespoň: 

a) identifikační údaje zadavatele, 

b) název a předmět veřejné zakázky, 

c) obchodní podmínky, včetně platebních podmínek (např. formou návrhu smlouvy 
o dílo), 

d) dobu a místo plnění zakázky, 

e) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií včetně metodiky 
hodnocení, 

f) předpokládanou hodnotu, pokud rada města nerozhodne jinak, 
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g) ustanovení, kterým je nabídková cena účastníka stanovena jako nejvýše 
přípustná nebo stanovení podmínek, za kterých je možno nabídkovou cenu 
dodavatele překročit, 

h) požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:  

- nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky tak, 
aby jednotlivé nabídky byly porovnatelné, 

- nabídková cena bude zpracována jako celková maximální cena v Kč vč. DPH 
podle technického popisu a bude obsahovat ocenění všech dodávek, služeb a 
prací uvedených v zadávací dokumentaci navíc oproti technickému popisu a 
výkazu výměr, či jiných zde uvedených (tyto budou uvedeny na zvláštním listě a 
započteny do celkové ceny díla). Veškeré dodávky, služby a práce spojené s 
realizací díla budou zpracovány ve formě oceněného soupisu prací v členění na 
cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH.  

- nabídková cena bude sumarizována v krycím listu (viz příloha č. 5) a následně 
uvedena ve výkazu výměr a soupisu dodávek a prací. Položkový rozpočet musí 
být uveden ve struktuře: popis položky – měrná jednotka – počet měrných jednotek 
– jednotková cena – cena celkem. Nabídková cena musí být v návrhu smlouvy o 
dílo definována jako nejvýše přípustná v českých korunách v souladu se zadávací 
dokumentací a platnými právními předpisy a musí zahrnovat ocenění úplného 
rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, předpokládaný vývoj cen v daném 
oboru až do doby dokončení předmětu veřejné zakázky a veškeré další přímé 
i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se vážou 
k vyhlášeným podmínkám a zadávací dokumentaci. Cenu nejvýše přípustnou lze 
překročit jen za podmínky, že v průběhu realizace zakázky dojde ke zvýšení sazeb 
daně z přidané hodnoty.  

 

i) podmínky a požadavky na způsob zpracování nabídky – nabídka bude zpracována 
v písemné formě, v českém jazyce, součástí nabídky bude vždy podepsaný 
a doplněný návrh smlouvy,  

j) požadavek na reference v oboru, pro který je soutěž vypisována, 

k) lhůta pro podání nabídky (datum a čas), kontaktní osoba, 

l) výhrady zadavatele v níže uvedeném rozsahu: 

- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek výzvu změnit, 
upřesnit nebo doplnit,  

- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu, 

- zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky, 

- zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které 
účastník vynaloží v souvislosti s podáním nabídky, 

m) termín a místo otevírání nabídek, 

6. Zpracovatel zadá jím zpracovanou výzvu do JISVZ, kde vyplní všechny potřebné údaje 
uvedené v bodě 5. 

7. Zpracovatel osloví ve věci vyhlášení zadávacího řízení a možnosti podání nabídky 

prostřednictvím JISVZ minimálně 3 potencionální účastníky. Je-li to vzhledem 

k povaze a smyslu zakázky možné osloví zpracovatel prostřednictvím JISVZ mezi 

potencionálními účastníky místní malé a střední podniky. Další účastníci se mohou 

zúčastnit zadávacího řízení na základě zveřejnění zakázky v JISVZ. Všichni účastníci 

zadávacího řízení dokládají čestné prohlášení o dostatečných odborných a materiálních 
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předpokladech, a že splňují podmínku pro úspěšné splnění zakázky v požadované kvalitě 

a ve stanovené lhůtě, přílohy č. 5–9, 20 a 23. 

8. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku III. kategorie musí být zveřejněna 
prostřednictvím JISVZ nejméně 10 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek, přičemž se do počtu pracovních dnů nezapočítá den zveřejnění zadávacího 
řízení a den hodnocení přijatých nabídek. Zveřejnění je povinen, po schválení zadávací 
dokumentace radou města, zajistit oprávněný zpracovatel. 

9. Vedení města stanoví pro jednotlivé zakázky minimálně tříčlennou komisi pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek, včetně náhradníků, dle charakteru zakázky (viz 
příloha č. 15). Členové i náhradníci jsou vybráni z členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek. Členové si mezi sebou zvolí předsedu. Náhradníkem je 
rovněž tajemník a vedoucí odboru nemovitostí a investic a poradní hlas má zástupce 
zpracovatele. Členy komise je i vedení města. Členové komise potvrdí svou účast 
podpisem na prezenční listině (viz příloha č. 16) a dále svým podpisem na čestné 
prohlášení potvrdí soulad s § 44 zákona (viz příloha č. 17). Kopii prezenční listiny předává 
zpracovatel neprodleně kanceláři úřadu.  

10. Pro ostatní příspěvkové organizace nebo společnosti vlastněné městem jsou členy 
komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek, vedoucí příspěvkové 
organizace nebo jednatel, zástupci vedení města (náhradníky jsou vedoucí odboru 
školství, sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí odboru nemovitostí a investic a tajemník). 

11. Po skončení procesu otevírání nabídek nebudou účastníkům, kteří se nedostavili 
k otevírání nabídek, zpětně poskytovány informace o průběhu otevírání nabídek. 

12. Úkony komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky, 
se pro účely těchto pravidel považují za úkony zadavatele. Otevírání nabídek a následné 
posouzení a hodnocení nabídek probíhá zpravidla bez odkladu bezprostředně za sebou. 

13. Předseda komise, dle odst.  9 tohoto článku, po uplynutí stanovené lhůty pro podání 
nabídek, zajistí otevření nabídek, prostřednictvím dvou oprávněných přístupů do JISVZ, 
podaných v elektronické podobě, následně hodnocení a posouzení nabídek a stanovení 
pořadí účastníků zadávacího řízení. Komise může postupovat i v souladu s ustanovením 
§ 39 odst. 4 zákona, kdy provede otevření nabídek, hodnocení nabídek, stanovení pořadí 
účastníků a následně posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vždy 
u vybraného dodavatele, který se umístí první a druhý v pořadí a u dalšího počtu 
účastníků v pořadí dle svého uvážení, přitom bere zřetel zejména na možnost vyloučení 
některého z účastníků. Z těchto úkonů zabezpečí pořízení písemného „Protokolu 
o otevírání elektronických nabídek“ (příloha č. 18) a „Zprávy o hodnocení nabídek“ 
(příloha č. 19) s odůvodněným návrhem na případné vyloučení některého z účastníků 
zadávacího řízení a dále s návrhem nejvýhodnější nabídky, a to prostřednictvím JISVZ.  

14. Každý dodavatel může podat v jednom zadávacím řízení pouze jednu nabídku. 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí současně  

a) být poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci ani,  

b) podat společnou nabídku s jiným dodavatelem. 
 
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo 
je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. 

15. Předseda komise je dále odpovědný za doplnění „Zprávy o hodnocení nabídek“ 
o vyhodnocení, zda se veřejné zakázky zúčastnil i účastník zadávacího řízení, který je 
zapsán v Seznamu a doplnění výpisu z tohoto Seznamu, týkajícího se takovéhoto 
účastníka zadávacího řízení, jako přílohy ke „Zprávě o hodnocení nabídek“.  
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16. Objasnění nabídky a chybějící doklady. Hodnotící komise má možnost v rámci 
posouzení nabídky vyzvat účastníka k písemnému objasnění nabídky a doložení 
chybějících dokladů požadovaných zadavatelem, a to v dodatečné lhůtě. Hodnotící 
komise má také možnost si potřebné informace opatřit sama z veřejně dostupných zdrojů. 

17. Vyřazení nabídky a vyloučení účastníka. Pokud nabídka nesplňuje, i po objasnění 
nabídky a doplnění chybějících dokladů dle odst. 15 tohoto článku, všechny požadavky 
v zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou. Jestliže je nabídka shledána jako 
neúplná, nebo účastník nesplnil kvalifikační kritéria, bude vyřazena a nesmí být 
podkladem pro uzavření smlouvy. Účastník může být vyloučen i z dalších důvodů 
specifikovaných v § 48 zákona. 

18. O zrušení veřejné zakázky, výběru nejvýhodnější nabídky nebo o vyloučení účastníka 
zadávacího řízení z dalšího průběhu veřejné zakázky rozhoduje na návrh komise 
u veřejných zakázek III. kategorie u všech zadavatelů rada města. Totéž platí i pro 
případy, kdy zadavatel neobdrží žádnou nebo jednu nabídku. 

19. Rada města rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a druhé nejvhodnější nabídky 
usnesením. 

20. Rada města není povinna akceptovat návrh komise na zrušení veřejné zakázky, na výběr 
nejvýhodnější nabídky, případně na vyloučení účastníka zadávacího řízení z dalšího 
průběhu veřejné zakázky, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, svědčící 
o nespolehlivosti účastníka zadávacího řízení a jeho zařazení v Seznamu. Své odlišné 
stanovisko je ale povinna uvést v usnesení.  

21. Zpracovatel zadavatele je povinen, prostřednictvím JISVZ, nejpozději do 15 kalendářních 
dnů po provedeném rozhodnutí, zajistit oznámení o zrušení veřejné zakázky všem 
účastníkům zadávacího řízení, o vyloučení účastníka zadávacího řízení tomuto 
účastníkovi a rovněž o konečném výsledku veřejné zakázky, a to včetně vyhodnocení 
posuzovaných nabídek, s uvedením výše nabídkových cen.  

22. Uzavření smlouvy: 

a) zadavatel uzavře písemnou smlouvu s účastníkem, jehož nabídka byla radou města 
vybrána jako nejvhodnější, resp. vítězným dodavatelem, 

b) smlouvu podepisuje starostka města dle čl. 13 odst. 7, za příspěvkovou organizaci 
vedoucí, 

c) smlouva uzavřená s městem a vítězným dodavatelem bude obsahovat doložku 
o schválení uzavření smlouvy příslušným orgánem obce dle platné legislativy, 

d) odmítne-li vítězný dodavatel uzavření smlouvy nebo nedojde-li k jejímu uzavření 
z důvodů na straně dodavatele v době do 30 dnů po rozhodnutí o výběru, zadavatel 
neprodleně vyzve k uzavření smlouvy dodavatele umístěného ve druhém pořadí. 
Tomuto dodavateli se lhůta prodlužuje tak, že skončí 30 dnů od vyzvání zadavatelem, 

e) zadavatel je povinen zveřejnit URL odkaz smlouvy zveřejněné v registru smluv 
na veřejnou zakázku nad 500.000 Kč bez DPH v JISVZ a to včetně všech jejich 
změn a dodatků.  

f) zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy ve výši nad 500.000 Kč 
bez DPH na profilu zadavatele v JISVZ výši skutečně uhrazené ceny za plnění 
smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost podle předchozího odstavce. U smlouvy, 
jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní zadavatel nejpozději do 31.03. 
následujícího kalendářního roku cenu na plnění smlouvy v předchozím kalendářním 
roce. Strukturu údajů pro uveřejnění dle tohoto článku stanoví vyhláška Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona 
o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. 
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23. Zadavatel je oprávněn zrušit řízení nejpozději do uzavření smlouvy. O zrušení řízení je 
zadavatel povinen bezodkladně informovat všechny účastníky, kteří ve lhůtě pro podání 
nabídek, podali nabídku a jejichž nabídka nebyla vyřazena. V případě, že zadavatel zruší 
řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, je povinen tuto informaci sdělit všem 
účastníkům způsobem, jakým bylo řízení zahájeno. 

24. V případě společností ve vlastnictví města cenové nabídky schvaluje jednatel, který 
rovněž schvaluje a uzavírá smlouvu. Jednatel předkládá radě města pravidelně 2 x ročně 
přehled takto uzavřených smluv. 

 
Čl. 10 

Veřejné zakázky dle zákona 

1. Tyto zakázky podléhají postupům dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

2. V případě zadávání podlimitních i nadlimitních veřejných zakázek rozhodne rada města 
o případném smluvním zastoupení zadavatele jinou osobou dle § 43 zákona (tj. zadání 
organizace zadávacího řízení odborné firmě – administrátorovi). Pro smluvní zastoupení 
zadavatele bude uzavřena smlouva. 

3. Zadavatel stanoví pro jednotlivou zakázku minimálně tříčlennou komisi pro otevírání 
nabídek a hodnocení nabídek včetně náhradníků dle charakteru zakázky. Členové 
i náhradníci jsou vybráni vedením města z členů komise pro otevírání a hodnocení 
nabídek. Komise se řídí příslušnými ustanoveními zákona v platném znění.  

 
Čl. 11 

Elektronická aukce 

1. Podmínky použití elektronické aukce a její průběh upravují § 120 a 121 zákona. 

2. O zadání veřejné zakázky uvedenou formou a o rozsahu zadávací dokumentace 
rozhoduje v těchto případech rada města pro jednotlivé kategorie veřejných zakázek, 
určených touto směrnicí. 

3. Rada města může u konkrétní zakázky rozhodnout o tom, že zadávací řízení proběhne 
formou elektronické aukce a to za následujících podmínek: 

a) pro realizaci elektronické dražby bude použit JISVZ, 

b) příprava, průběh, podmínky, kompetence, formální náležitosti, atd. jsou stejné jako při 
standardním postupu, kromě stanovení nabídkové ceny, 

c) uchazeči, kteří splní podmínky zadávacího řízení, se budou moci zúčastnit vlastní 
aukce s možností podávat nabídky ceny, 

d) jediným kritériem pro hodnocení bude dosažená aukční cena, 

e) předem u každého zadávacího řízení bude stanoven druh aukce a přesný popis co se 
draží a za co je nabízena cena (např. přesné určení měrné jednotky, časové určení, 
apod.), 

f) jako nutnou podmínku pro účast uchazeče na aukci může být předem složení kauce 
(výše kauce, časové lhůty složení kauce, podmínky vrácení, nebo propadnutí kauce 
určí v konkrétním případě rada města). 
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Čl. 12 
Architektonická soutěž 

1. Architektonická soutěž, jako forma soutěže o návrh podle zákona, umožňuje zodpovědný 
a profesionální výběr nejlepšího projektu (tj. nejvýhodnějšího podaného projektu) podle 
hodnocení jeho ekonomické výhodnosti a kvality. 

2. Architektonická soutěž (tedy soutěž o návrh) je obecně upravena v § 143 – 150 zákona. 

3. O zadání veřejné zakázky uvedenou formou, o rozsahu zadávací dokumentace 
a o sestavení poroty pro hodnocení návrhů rozhoduje v těchto případech rada města pro 
jednotlivé kategorie veřejných zakázek určených touto směrnicí. 

4. Předpokladem pro zadání veřejné zakázky na provedení projektových a plánovacích prací 
je její realizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů a s ním související platný „Soutěžní řád České komory architektů“.   

5. Při této formě soutěže je povinností dodržet „Soutěžní řád České komory architektů“, který 
upravuje podmínky pro pořádání architektonických soutěží tak, aby byla soutěž shledána 
regulérní a mohli se jí zúčastnit autorizovaní architekti.  

 
Čl. 13 

Společná ustanovení při zadávání veřejných zakázek 

1. Zadavatel může rozhodnout o způsobu zadávacího řízení dle vyšší kategorie, než je 
kategorie odpovídající předpokládané hodnotě veřejné zakázky, za následného dodržení 
všech pravidel a zásad pro tuto vyšší kategorii zadávacího řízení.  

2. Základním hodnotícím kritériem při vyhlašování veřejných zakázek I. – III. kategorie bude 
nejnižší nabídková cena včetně DPH, pokud rada města nerozhodne jinak.  

3. Členové komise a náhradníci komise a přizvaní účastníci jednání komise nesmí být podjati 
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a jsou povinni zachovávat mlčenlivost 
o záležitostech, o nichž se v souvislosti s výkonem uvedeného členství v komisi 
dozvěděli. Zadavatel v těchto případech postupuje dle ustanovení § 44 zákona. 

4. Jednou z podmínek u veřejných zakázek na stavební práce a veřejných zakázek na 
služby (zajištění technického dozoru stavebníka) je, že technický dozor u téže stavby 
nesmí provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená (propojená osoba je dle § 73 
a násl. zákona o obchodních korporacích). 

5. V případě předpokladu čerpání grantových či dotačních titulů k plnění zakázky zajistí 
zpracovatel splnění uveřejnění podmínky, dle níž se dodavatel zaváže k převzetí závazku 
případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých zadavateli vůči 
poskytovateli dotačních titulů z důvodů způsobených na straně dodavatele (např. formou 
náhrady škody, snížení ve smlouvě dohodnuté ceny plnění a/nebo smluvní pokuty). 

6. Zpracovatel v roli zadavatele je povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení 
v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 této směrnice, pokud jiný právní předpis nestanoví 
archivační lhůtu delší. Dokumentaci o zadávacím řízení tvoří mj. též osobní údaje subjektů 
údajů uvedené v nabídkách účastníků zadávacího řízení (např. osobní údaje uvedené 
v životopisech, dokladech o vzdělání či odborných osvědčeních členů realizačního týmu). 
Při uchovávání osobních údajů v rámci dokumentace o zadávacím řízení je tedy nutné 
dodržet povinnosti stanovené GDPR, např. z hlediska zabezpečení či přístupových 
oprávnění k uchovávaným osobním údajům. 

7. Uzavření smlouvy města s dodavatelem, je podmíněno schválením uzavření této smlouvy 
radou města a zároveň pověření starostky města k podpisu této smlouvy. Každá smlouva 
je opatřena autorizačním razítkem.  
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8. Vedoucí a jednatel odpovídají za věcnou a formálně právní správnost smluv, včetně jejich 
případných následných změn, i za jejich následné řádné plnění. Za tímto účelem jsou 
povinni předložit návrh smlouvy právnímu zástupci města, který smlouvy zkontroluje po 
věcné a formálně právní stránce před jejich předložením k podpisu.  

9. Smlouva uzavřená s vítězným dodavatelem bude bezprostředně po jejím uzavření 
vložena do registru smluv. Uveřejňování uzavřených smluv se řídí ustanoveními zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nebude-
li povinnost uveřejnění dopadat na výjimky uvedené v ust. § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb. 

10. Členové rady města jsou také oprávněné osoby, které mají možnost nahlížet do JISVZ. 
Členům rady města bude umožněn po ukončení vyhodnocení konkrétního zadávacího 
řízení přístup do JISVZ tak, aby se mohli seznámit s průběhem řízení, podanými 
nabídkami a vyhodnocením. 

11. Přílohou této směrnice jsou vzorové formuláře, které jsou v rámci jednotlivých typů 
veřejných zakázek pro zadavatele závazné a jsou součástí JISVZ.   

 
Čl. 14 

Výjimky u veřejných zakázek I.–III. kategorie 
 

1. Veřejnou zakázku I.–III. kategorie lze, jsou-li pro to důvody hodné zřetele, uskutečnit v níže 
uvedených příkladech i přímým zadáním pouze jedinému dodavateli:  

a) veřejných zakázek zadávaných v krajně naléhavých případech (zakázky krizového 
řízení a havárie), kdy z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku dle této 
směrnice, tj. zejména v případech: 

- odstraňování bezprostředních následků havarijních stavů, 

- živelných pohrom, 

- odvrácení možného ohrožení, 

- odvrácení finanční ztráty či škody hrozící z prodlení nebo zpoždění 
realizace potřeb/zakázky, 

b) veřejných zakázek systémově na sebe navazujících, jejichž pokračování bude zadáno 
stejnému dodavateli, za účelem zajištění kompatibility se stávajícími dodávkami anebo 
službami, 

c) veřejných zakázek malého rozsahu v případě, že poptávané plnění poskytuje 
z technických nebo uměleckých důvodů, z důvodů ochrany výhradních práv, práva 
duševního vlastnictví k poptávanému plnění nebo z důvodu vyplývajícího ze 
zvláštního právního předpisu pouze jeden určitý dodavatel, nebo by jiné provedení 
veřejné zakázky bylo mimořádně technicky náročné, nehospodárné či jinak nevhodné, 

d) veřejných zakázek vyjmutých z působnosti této směrnice udělené zadavatelem, 
kterými jsou: 

- nákup pohonných hmot, 
- nákup spotřebního zboží, 
- update a upgrade stávajícího softwaru, 
- daňové a jiné správní poplatky, 
- dávky sociální péče, 
- pojištění, 
- nákup potravinových výrobků, 
- kulturní pořady, kulturní a společenské akce, tištěná periodika, propagační 

a reklamní materiály, 
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- právní služby,  
- svobodná povolání (umělci, architekti, apod.),  
- auditorské a daňové služby, 
- zajišťování autobusové dopravy, 
- zajištění povinných kurzů plavání,  
- zajištění ozdravných pobytů a jiných pobytů, 
- zpracování odborných a znaleckých posudků, 
- nákup knih pro Městskou knihovnu Bílina, 
- nákup učebnic pro školská zařízení, 
- uniformy pro Městskou policii Bílina, 
- nákup energií, 
- veškeré revize (staveb, hasicích přístrojů, elektrospotřebičů, datových 

a elektro rozvodů), 
- semináře a školení, 
- ubytování při pracovních cestách 
- umělecké kostýmy pro kulturní a sportovní činnost, 
- opravy a výměna stávajících zařízení na kamerovém systému (např. 

kamerové body, mikrovlnné spoje), 
- nákup pomůcek z podpůrných opatření pro školy a školská zařízení, 
- nákup odborné literatury, časopisů, periodik a zákonů, 
- mediální a propagační činnosti. 

e) veřejných zakázek, u kterých rada města předem rozhodne jinak. 

2. Pro takto zadávané veřejné zakázky ale platí všechna ostatní ustanovení této směrnice, 
včetně jejich evidence v JISVZ (platí pro II. a III. kategorii). Pro zakázky I. kategorie se 
postupuje dle zákona o finanční kontrole a dále dle platné směrnice o oběhu účetních 
dokladů:  

a) v případě hotovostních plateb a plateb kartou vždy provede předběžnou finanční 
kontrolu (použití tiskopisů pro „povolení a vyúčtování výdaje v hotovosti“, „povolení 
a vyúčtování výdaje platební kartou“) kde je schvalovatelem v těchto případech 
vedoucí odboru (tzn. příkazce operace).  

b) v případě objednávek, které nejsou hrazeny v hotovosti či kartou, tzn. objednávky do 
100 tis. Kč včetně, placené na základě následně vystavených dodavatelských faktur, 
zůstává jejich schvalování v kompetenci vedoucího odboru (tzn. příkazce operace). 

2. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy nebo vystavení objednávky 
s jinou právnickou osobou jako dodavatelem dle ustanovení § 11, resp. § 12 zákona 
(organizace zřízené městem nebo právnické osoby založené městem). 

3. Zadavatel není dále povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení dle ustanovení 
§ 29 (Obecné výjimky) a § 30 zákona (Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky). 

 
Čl. 15 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Zadávací řízení veřejných zakázek zahájených před účinností této směrnice se dokončí 
dle pravidel platných v době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Stanovuje-li tato směrnice povinnost zajištění administrace úkonů oprávněným vedoucím 
zaměstnancům zadavatele, jsou tito oprávněni v rámci pracovních náplní podřízených 
zaměstnanců, provádění těchto úkonů na tyto přenést. Nepřenáší se ovšem 
zodpovědnost oprávněných vedoucích zaměstnanců za správnost splnění těchto úkonů.  

3. Odbor kanceláře úřadu, společně s auditorem, předloží vždy v měsíci únoru a září 
běžného roku, za uplynulé pololetí, do jednání rady města „Přehled veřejných zakázek“ 
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převyšujících 100 tis. Kč, včetně veřejných zakázek vyhlašovaných u zřizovaných 
příspěvkových organizací nebo právnických osob založených městem. 

4. Směrnici č.  2/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek schválila rada města 
usnesením č. 1346 z 22.11.2022, a nabývá účinnosti 22.11.2022. 

5. Touto směrnicí č. 2/2022 se ruší směrnice č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek z 16.03.2021, včetně všech jejích dodatků.   

 

Čl. 16 
Přehled příloh 

Příloha č.: 
1. rozdělení gescí, 
2. přehled procesu přípravy a zadávání veřejných zakázek městem Bílina, 
3. přehled procesu přípravy a zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi, 
4. přehled procesu přípravy a zadávání veřejných zakázek společnostmi 100 % vlastněnými 

městem, 
5. krycí list nabídky, 
6. čestné prohlášení účastníka, 
7. čestné prohlášení účastníka k ceně, smlouvě a pojištění, 
8. čestné prohlášení o vázanosti nabídkou, 
9. čestné prohlášení k poddodavatelům, 
10. čestné prohlášení k počtu listů nabídky, 
11. rozhodnutí o zadání zakázky I. kategorie, 
12. rozhodnutí o výjimce na zadání veřejné zakázky přímým oslovením – II. kategorie, 
13. protokol o otevírání obálek podaných v elektronické podobě – II. kategorie, 
14. zpráva o hodnocení nabídek – II. kategorie, 
15. jmenování hodnotící komise – III. kategorie, 
16. prezenční listina, 
17. čestné prohlášení členů komise, 
18. protokol o otevírání elektronických obálek – III. kategorie, 
19. zpráva o hodnocení nabídek – III. kategorie, 
20. čestné prohlášení k seznamu zakázek obdobného charakteru a rozsahu, 
21. rozhodnutí o výjimce na zadání veřejné zakázky přímým oslovením – III. kategorie, 
22. seznam nespolehlivých dodavatelů, 
23. čestné prohlášení účastníka ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, 
24. kontrolní list odpovědného veřejného zadávání (OVZ) –  VZMR II. kategorie, 
25. kontrolní list odpovědného veřejného zadávání (OVZ) – VZMR III. kategorie 

 
 

 

 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz 
Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r.  
místostarostka města 

Ing. Karel Matuška v. r. 
místostarosta města 
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Pravidla pro zadávání VZ 

Příloha č. 1 

 

INTERNÍ PRAVIDLA 

Rozdělní gescí vedení města Bíliny 
 

čl. I  

Úvodní ustanovení 

 

1. Tato interní pravidla vymezují gesce vedení města Bíliny, zejména z důvodu vymezení 

kompetencí pro zadávání veřejných zakázek v souladu se směrnicí č. 2/2022 – Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek. 

2. Vedením města Bíliny se pro účely těchto interních pravidel rozumí: 

a) starostka města, 

b) místostarostka města, 

c) místostarosta města, 

d) tajemník Městského úřadu Bílina. 
 

čl. II 

Rozdělení gescí 
 

1. Starostce města je vymezena gesce následovně: 

a) odbor nemovitostí a investic,  

b) odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, 

c) odbor dotací a projektů, 

d) finanční odbor, 

e) interní audit, 

f) Městská policie Bílina. 

2. Místostarostce města je vymezena gesce následovně: 

a) odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví, 

b) Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 

c) příspěvkové organizace zřízené městem. 

3. Místostarostovi města je vymezena gesce následovně: 

a) strategické investiční projekty a záměry města dle pravidel pro rozdělení gescí vedení 

města Bíliny. 

4. Tajemníkovi Městského úřadu Bílina je vymezena gesce následovně: 

a) odbor správní a vnitřních věcí, 

b) kancelář úřadu, 

c) obecní živnostenský úřad. 

 

 čl. III 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato interní pravidla nabývají účinnosti 22.11.2022. 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz 

Bařtipánová 

starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková 

místostarostka města 

Ing. Karel Matuška 

místostarosta města 
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Pravidla pro zadávání VZ 

Příloha č. 2 

 
Přehled procesu přípravy a zadávání VZ městem Bílina 

 
Kategorie I II III 

Plnění v Kč bez DPH 
Do 100.000 Kč 

(včetně) 
100.000 Kč – 600.000 

Kč (včetně) 

600.000 Kč – 2 mil. Kč 
(dodávky a služby)/6 

mil. Kč (stavební 
práce) 

Způsob zadání Přímé zadání 
Otevřená, příp. 
uzavřená výzva 

Otevřená výzva 

Min počet CN 1 3 3 

Zveřejnění v JISVZ 
NE ANO  ANO  

- 10 pracovních dní 10 pracovních dní 

Podání nabídek 
Písemný záznam/ 

e-mailem 
Elektronicky Elektronicky 

Výzva Zpracovatel Zpracovatel Zpracovatel 

Rozhodnutí o 
uplatnění aspektů dle 
§ 6 odst. 4) zákona 

Neuplatňuje se Vedoucí odboru Rada města 

Rozhodnutí 
o vypsání 

Zpracovatel  Zpracovatel Rada města 

Udělení souhlasu 
s otevřením 
elektronických 
nabídek 

- Zpracovatel 

Komise pro otevírání 
obálek – min. 3 

členové z Komise pro 
otevírání a hodnocení 

nabídek 

Hodnocení nabídek 
Zpracovatel 

 
Zpracovatel 

 

Hodnotící komise – 
min. 3 členové 

z Komise pro otevírání 
a hodnocení nabídek 

Schvalovatel 
nejvhodnější nabídky 

Vedení města dle 
gesce 

Vedení města dle 
gesce 

Rada města 

Přípustnost námitek NE NE NE 

Archivace Zpracovatel Zpracovatel Zpracovatel 

Typ závazku Objednávka 
Objednávka, případně 

smlouva 
Smlouva 

Povinnost zveřejnění 
smlouvy v registru 
smluv 

NE ANO ANO 

Povinnost zveřejnění 
smlouvy na profilu 
zadavatele 

NE NE ANO* 

Povinnost zveřejnění 
skutečně uhrazené 
ceny za plnění 
smlouvy 

NE NE ANO* 

 
Pozn.: 
* Zadavatel není povinen smlouvu zveřejnit na profilu zadavatele, pokud v registru 
smluv smlouvu uveřejnil včetně seznamu poddodavatelů. 
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Pravidla pro zadávání VZ 

Příloha č. 3 

 
Přehled procesu přípravy a zadávání VZ 

příspěvkovými organizacemi 
 

Kategorie I II III 

Plnění v Kč bez DPH 
Do 100.000 Kč 

(včetně) 
100.000 Kč – 600.000 Kč 

(včetně) 

600.000 Kč – 2 mil. Kč 
(dodávky a služby)/6 mil. 

Kč (stavební práce) 

Způsob zadání Přímé zadání 
Otevřená, příp. uzavřená 

výzva 
Otevřená výzva 

Min počet CN 1 3 3 

Zveřejnění v JISVZ 
NE ANO  ANO  

- 10 dní 10 dní 

Podání nabídek 
Písemný 
záznam/ 
e-mailem 

Elektronicky Elektronicky 

Výzva Zpracovatel Zpracovatel Zpracovatel 

Rozhodnutí o vypsání 
Statutární 

zástupce PO 
Statutární zástupce PO Rada města 

Rozhodnutí o uplatnění 
aspektů dle § 6 odst. 4) 
zákona 

Neuplatňuje se 
Statutární zástupce PO 
Vedení města dle gesce 

Rada města 

Otevírání obálek - Statutární zástupce PO 

Statutární zástupce PO, 
starostka, místostarostové 
(náhradníkem je tajemník 

MěÚ nebo vedoucí OŠKaS) 

Hodnocení nabídek 
Statutární 

zástupce PO 
 

Statutární zástupce PO 
 

Statutární zástupce PO 
Starostka, místostarostové 
(náhradníkem je tajemník 

MěÚ nebo vedoucí OŠKaS) 

Schvalovatel 
nejvhodnější nabídky 

Statutární 
zástupce PO 

Statutární zástupce PO 
Vedení města dle gesce 

Rada města 

Přípustnost námitek NE NE NE 

Archivace Zpracovatel Zpracovatel Zpracovatel 

Typ závazku Objednávka 
Objednávka, případně 

smlouva 
Smlouva 

Povinnost zveřejnění 
smlouvy v registru 
smluv 

NE ANO ANO 

Povinnost zveřejnění 
smlouvy na profilu 
zadavatele 

NE NE ANO* 

Povinnost zveřejnění 
skutečně uhrazené ceny 
za plnění smlouvy 

NE NE ANO* 

 
Pozn.: * Zadavatel není povinen smlouvu zveřejnit na profilu zadavatele, pokud 
v registru smluv smlouvu uveřejnil včetně seznamu poddodavatelů. 
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Přehled procesu přípravy a zadávání VZ  
společnostmi 100 % vlastněnými městem 

 
Kategorie I II III 

Plnění v Kč bez DPH 
Do 100.000 Kč 

(včetně) 
100.000 Kč – 600.000 

Kč (včetně) 

600.000 Kč – 2 mil. Kč 
(dodávky a služby)/6 

mil. Kč (stavební 
práce) 

Způsob zadání Přímé zadání 
Otevřená, příp. 
uzavřená výzva 

Otevřená výzva 

Min počet CN 1 3 3 

Zveřejnění v JISVZ 
NE ANO ANO  

- 10 dní 10 dní 

Podání nabídek 
Písemný záznam/ 

e-mailem 
Elektronicky Elektronicky 

Výzva Zpracovatel Zpracovatel Zpracovatel 

Rozhodnutí o 
uplatnění aspektů dle 
§ 6 odst. 4) zákona 

Neuplatňuje se Statutární zástupce Rada města 

Rozhodnutí o 
vypsání 

Statutární zástupce Statutární zástupce Rada města 

Otevírání obálek - 
Statutární zástupce 

společnosti 
 

Statutární zástupce 
společnosti 
Starostka, 

místostarostové 
(náhradníkem je 

tajemník MěÚ nebo 
vedoucí ONI) 

Hodnocení nabídek 
Statutární zástupce 

společnosti 
Statutární zástupce 

společnosti 

Statutární zástupce 
společnosti 
Starostka, 

místostarostové 
(náhradníkem je 

tajemník MěÚ nebo 
vedoucí ONI) 

Výběr nejvhodnější 
Statutární zástupce 

společnosti 
Statutární zástupce 

společnosti 
Rada města 

Přípustnost námitek NE NE NE 

Archivace 
Statutární zástupce 

společnosti 
Statutární zástupce 

společnosti 
Statutární zástupce 

společnosti 

Typ závazku Objednávka 
Objednávka, případně 

smlouva 
Smlouva 

Povinnost zveřejnění 
smlouvy v registru 
smluv 

NE ANO ANO 

Povinnost zveřejnění 
smlouvy na profilu 
zadavatele 

NE NE ANO* 

Povinnost zveřejnění 
skutečně uhrazené 
ceny za plnění 
smlouvy 

NE NE ANO* 

 
Pozn.: 
* Zadavatel není povinen smlouvu zveřejnit na profilu zadavatele, pokud v registru smluv smlouvu uveřejnil včetně 
seznamu poddodavatelů. 
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Příloha č. 5  

Krycí list nabídky 
 

1. Název veřejné zakázky: ……………………………………………………………………………………………………………… 

systémové číslo:    ………………………………………………………… 
  

2. Základní identifikační údaje: 
 
2.1.  Zadavatel: 

název: Město Bílina 

sídlo: Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 

IČ: 002 66 230 

DIČ: CZ00266230 

zastoupený (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………. 

tel.: ……………………………………………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………………………………………. 

kontaktní osoba pro zadávání VZ (jméno, funkce):   ……………………………………………………………………………. 

tel.: ……………………………………………………………………………..  

 e-mail:     …………………………………………………………………………….. 

 
2.2. Účastník: 

název:     ……………………………………………………………………………. 

sídlo/místo podnikání:    …………………………………………………………………………….. 

 statutární orgán (jméno, funkce):   ……………………………………………………………………………. 

tel.:      ……………………………………………………………………………. 

e-mail:     ……………………………………………………………………………. 

datová schránka:    ……………………………………………………………………………. 

bankovní spojení:    ……………………………………………………………………………. 

č. účtu:      …………………………………………………………………………….. 

IČ:      …………………………………………………………………………….. 

DIČ:     ……………………………………………………………………………. 

spisová značka, pod kterou je účastník veden u příslušného soudu: …………………………………………………………… 

kontaktní osoba pro uvedenou VZ:   ……………………………………………………………………………. 

tel.:      ……………………………………………………………………………. 

e-mail:      ……………………………………………………………………………. 

 
3. Nabídková cena: 

měna, ve které bude nabídková cena uvedena:  Kč – koruna česká 

cena v Kč bez DPH:     …………………………………………………………………………….. 

výše DPH:     …..……………………………………………………………………….. 

cena v Kč vč. DPH:    …..……………………………………………………………………….. 

 

4. Oprávněná osoba1 jednat za účastníka: 

titul, jméno, příjmení:    ……………………………………………………………………………………….. 

funkce:     ………………………………………………………………………………………... 

podpis:     ………………………………………………………………………………………... 

  

                                                 
1 Oprávněnou osobou se zde rozumí statutární zástupce nebo písemně statutárním zástupcem pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná 

moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za účastníka při zadávání této veřejné zakázky) svěřených pověřené osobě, včetně podpisu 
statutárního zástupce účastníka na takové listině. 
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Čestné prohlášení účastníka 

k veřejné zakázce malého rozsahu 
 
 

Název veřejné zakázky: ………………………………………………………………………………… 

systémové číslo:  …………………………………………………………………………………  

 

Účastník:   ………………………………………………………………………………… 

sídlo:    ………………………………………………………………………………… 

IČ:     ………………………………………………………………………………… 

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………….. 

 
 

Účastník tímto prohlašuje, že: 
1. je schopen realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném požadovaném rozsahu a s náležitou 

odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního 
rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení 
příslušného ministerstva), 

2. splňuje základní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, a to dle jeho ustanovení § 74 odst. 1, písm. a) až e) že: 

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

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

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 (§187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

(§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči 

němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 21/1992 

Sb., o bankách) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

3. v souladu s Nařízením Rady EU 2022/576 z 08.04.2022 NENÍ: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 
se sídlem v Rusku,  

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn některým ze subjektů uvedených v písm. a) tohoto bodu, nebo 

c) fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo b) tohoto odstavce.  

 
V …………………………… dne ……………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………................ 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní) 
*) uvést všechny členy statutárního orgánu 
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Příloha č. 7  

 

Čestné prohlášení účastníka 
k nabídkové ceně, k návrhu smlouvy, k pojistnému 

 
 

Název veřejné zakázky:  ………………………………………………………………………………… 

systémové číslo:  …………………………………………………………………………………  

Účastník:   ………………………………………………………………………………… 

sídlo:    ………………………………………………………………………………… 

IČ:     ………………………………………………………………………………… 

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………….. 

 
Účastník tímto prohlašuje, že: 

 

• nabízí provést výše uvedenou veřejnou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné 
zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, 
za nabídkovou cenu (v Kč):  

  

 

 
Cena bez DPH 

 
DPH 

výše/částka 

 
Cena včetně DPH / 

konečná cena 
 

Nabídková cena: 
 

/ 
 

 

• pečlivě prostudoval výzvu k podání nabídky (zadávací dokumentaci v plném rozsahu), 
porozuměl plně předmětu plnění veřejné zakázky a v nabídkové ceně zohlednil vše potřebné pro její 
následné náležité provedení, tak aby veřejná zakázka byla zrealizovaná kompletně co do rozsahu a 
kvality a byl naplněn její účel,  

• ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu 
realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k tíži dodavatele, 

• souhlasí s návrhem předmětné smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace této veřejné 
zakázky, 

• má, nebo v případě výběru účastníka k realizaci této veřejné zakázky, bude mít sjednanou smlouvu 
o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši 
plnění minimálně 1.000 tis. Kč před uzavření Smlouvy o dílo na tuto akci*). (v případě veřejné zakázky na 

projektové či obdobné práce,  

• má, nebo v případě výběru účastníka k realizaci této veřejné zakázky, bude mít uzavřenou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s ……………………., č. smlouvy 
………….. na hodnotu škody ve výši ……….. Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a 
tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo na tuto akci*). (v případě veřejné zakázky na stavební práce) 

 
*) nehodící se škrtněte 

 
Podpis:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
       
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   
(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení) 
 
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Příloha č. 8 

 
Čestné prohlášení účastníka 

o vázanosti nabídkou 
 

Název veřejné zakázky: ………………………………………………………………… 

systémové číslo:  …………………………………………………………………  

Zadavatel:   Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 
 

Účastník:   ………………………………………………………………… 

sídlo:    ………………………………………………………………… 

IČ:     ………………………………………………………………… 

statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………….. 

 
Účastník tímto prohlašuje, že: 

 

je vázán předloženou nabídkou v souladu s § 40 ZZVZ, po dobu 4 měsíců. 

 

Podpis:   ..........................................   .........................................  
 
  ..........................................   .........................................  
 
  ..........................................   .........................................  
 
 
(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení) 
 
 
 
 
Datum:  .........................    Razítko (pokud jej vlastní):  
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Příloha č. 9  

 

Čestné prohlášení účastníka 

k poddodavatelům 
 

 
Název veřejné zakázky: ………………………………………………………………………………… 

systémové číslo:  …………………………………………………………………………………  

 

Účastník:   ………………………………………………………………………………… 

sídlo:    ………………………………………………………………………………… 

IČ:     ………………………………………………………………………………… 

statutární orgán (jméno, funkce):  ………………………………………………………………………………. 

 
 

Účastník tímto prohlašuje, že: 
 

 

• bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami (účastník níže uvedenou tabulku 

proškrtne), 

• na výše uvedené zakázce bude v případě, že se stane vybraným dodavatelem, spolupracovat 
s poddodavateli uvedenými v tabulce: 
  

 
Obchodní jméno a sídlo 

poddodavatele 
IČ Činnost na díle 

% podíl na 
díle 

    

    

    

    

(Účastník může přidat libovolný počet řádků)  

 
V průběhu realizace zakázky je zhotovitel povinen v případě jakýchkoliv změn zažádat o doplnění, 
případně o změnu poddodavatelů uvedených v této tabulce.   
  
 
Podpis:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
       
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   
(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení) 
 
 
 
 
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pokud jej vlastní) 
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Příloha č. 10  

 

Čestné prohlášení účastníka 

k počtu listů nabídky 
 

 
Název veřejné zakázky: ………………………………………………………………………………… 

systémové číslo:  …………………………………………………………………………………  

 

Účastník:   ………………………………………………………………………………… 

sídlo:    ………………………………………………………………………………… 

IČ:     ………………………………………………………………………………… 

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………...

  

 

 
Účastník tímto prohlašuje, že: 

 
 

 
jeho nabídka k provedení výše uvedené veřejné zakázky obsahuje celkem…………………………listů, 
dle provedeného číslování v pravém dolním rohu každého listu nabídky. 
 
 
  
Podpis:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
       
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   
(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení) 
 
 
 
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Město Bílina               Příloha č. 11 
se sídlem Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 
Odbor: ………………………………………. 

____________________________________________________________________ 
 

Veřejná zakázka I. kategorie 
 

 
Rozhodnutí o zadání zakázky na základě cenového průzkumu u 1 dodavatele 

(Směrnice č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, čl. 7 odst. 3) 
 

 

V souladu s ustanovením čl. 7 směrnice č. 2/2022   – Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek rozhoduji, že nejvýhodnější nabídku v rámci veřejné zakázky: 

 

 

Název veřejné zakázky: ………………………………………………………………………………… 
podal 
dodavatel:   ………………………………………………………………………………… 
sídlo:    ………………………………………………………………………………… 
IČ:     ……………………………………………………..…………….…………… 
statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………………..…………….. 

 

 

Předpokládaná hodnota:  ………………………………………………… Kč bez DPH 
 
 
Výše nabídkové ceny:   …………………………………………………. Kč bez DPH 
 
 
Odůvodnění rozhodnutí:  

 
 
 

Datum: ………………………. 
 

 ………..………………………………………  
 Jméno, příjmení a el. podpis oprávněné osoby 
 

 

 
Vyjádření vedení města dle interních pravidel pro rozdělení gescí:  souhlasím/nesouhlasím 
 
 
 

Datum: ………………………. 
 

 ………..………………………………………  
 Jméno, příjmení a el. podpis vedení města dle gescí 
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Město Bílina               Příloha č. 12 
se sídlem Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 
Odbor: ……………………………………. 

____________________________________________________________________ 
 

Veřejná zakázka II. kategorie 
 

Rozhodnutí o výjimce na zadání veřejné zakázky 
přímým zadáním pouze jedinému dodavateli 

(Směrnice č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, čl. 14) 
 

Název veřejné zakázky: ………………………………………………………………… 
systémové číslo:  …………………………………………………………………  
 

Odůvodnění zadání zjednodušené formy výběrového řízení přímým oslovením jednoho 
následujícího dodavatele:   
 

dodavatel:   ………………………………………………………………………………… 
sídlo:    ………………………………………………………………………………… 
IČ:     ………………………………………………………………………………… 
statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………….. 

 

Předpokládaná hodnota:  ………………………………………………… Kč bez DPH 
 
 
Výše nabídkové ceny:   …………………………………………………. Kč bez DPH 
 
 
 
V souladu se směrnicí č. 2/2022   je navržena zjednodušená forma výběrového řízení oslovením 
následujícího jednoho dodavatele, dle čl. 14 směrnice, a to z důvodu: 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Odůvodnění vybraného dodavatele: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Datum: ………………………. 
 ………..………………………………………  
 Jméno, příjmení a el. podpis oprávněné osoby 
 
 

 
Vyjádření vedení města dle interních pravidel pro rozdělení gescí:  souhlasím/nesouhlasím 
 

Datum: ………………………. 
 

 ………..………………………………………  
 Jméno, příjmení a el. podpis vedení města dle gescí 
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Město Bílina                Příloha č. 13 
se sídlem Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 

Odbor: ………………………………………. 

____________________________________________________________________ 
 

Veřejná zakázka II. kategorie 
 

 

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK  

PODANÝCH V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 
(Směrnice č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, čl. 8 odst. 9) 

 

 

Název veřejné zakázky: ……………………………………………………………… 

 

systémové číslo:  …………………………………………………………………  

 

Předpokládaná hodnota: ……………………………………………………………………………..…. 

 
Způsob zveřejnění:  …………………………………………………………………………………     

                                         
Seznam obdržených nabídek: 
 

Poř. 
číslo 

Dodavatel 
Datum a hodina 

doručení 
Poznámka 

1.    

2.    

3.    

 
 

       
Datum: …………………………………..          

 
 
 
 
.………………………………………..... 

         podpis zpracovatele 
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Město Bílina                Příloha č. 14  
se sídlem Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 

Odbor: ………………………………………. 

____________________________________________________________________ 
 

Veřejná zakázka II. kategorie 
 

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK 
(Směrnice č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, čl. 8 odst. 9) 

 

 

Název veřejné zakázky:……………………………………………………………………..  

 

systémové číslo: ………………………………………………….…………………………  

 

Předpokládaná hodnota: ……………………….…………………………………………………….…. 

 
Způsob zveřejnění:  …………………………………………………………………………………     

                                         

 

Seznam hodnocených nabídek: 

 

Číslo 
obálky 

Název právnické nebo 
fyzické osoby, adresa 

IČ 
Splnění 

kvalifikace 
ANO/NE 

Splnění 
zadávacích 
podmínek 
ANO/NE 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 
Hodnocení nabídek: 

 

Číslo 
obálky 

Název právnické nebo 
fyzické osoby, adresa 

cena bez DPH cena vč. DPH 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

 

Vyřazení účastníka z důvodu nesplnění podmínek:  
 
Návrh na zařazení účastníka na seznam nespolehlivých dodavatelů:  
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V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 9 směrnice č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek navrhuji, že nejvýhodnější nabídku, v rámci výše uvedené 
veřejné zakázky: 
 

podal 

dodavatel:   …...……………………………………………………………… 

sídlo:    …..….…………………………………………………………… 

IČ:     …...……………………………………………………………… 

statutární orgán (jméno, funkce): ………….……………………………………………….. 

 

 

Předpokládaná hodnota:  ………………………………………………… Kč bez DPH 
 
 
Výše nabídkové ceny:   …………………………………………………. Kč bez DPH 
 
 
Odůvodnění rozhodnutí:  

 
 
 
 

Datum: ………………………. 
 

 ………..………………………………………  
 Jméno, příjmení a el. podpis zpracovatele 
 

 

 

Vyjádření vedení města dle interních pravidel pro rozdělení gescí:  souhlasím/nesouhlasím 
 
 

Datum: ………………………. 
 

 ………..………………………………………  
 Jméno, příjmení a el. podpis vedení města dle gescí 
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Město Bílina            Příloha č. 15 
se sídlem Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 

Odbor: ………………………………………. 

____________________________________________________________________ 
 

Veřejná zakázka III. kategorie 
 

 
Jmenování členů komise pro otevírání nabídek,  

posouzení a hodnocení nabídek    
(Směrnice č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, čl. 9 odst. 9) 

 
 

Název veřejné zakázky: ………………………………………………………………… 

 

systémové číslo:  …………………………………………………………………  

 

Předpokládaná hodnota: ……………………………………………………………………………..…. 

 
Způsob zveřejnění:  …………………………………………………………………………………     

                                         
 
Zástupce vedení města dle interních pravidel pro rozdělení gescí jmenuje členy a náhradníky komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku takto: 

 
 

člen:       náhradník:         
 
……………………………………………  ……………………………………………….. 
 
……………………………………………  ……………………………………………….. 
 
……………………………………………  ……………………………………………….. 
 
……………………………………………  ………………………………………………..  
 
 
a svolává jednání komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek na termín: 
 
 ………………………………………… ve ………..hod., do ……………...…………………………………...  
 
 

 
       
Datum: …………………………………..          

 
 
 
.………………………………………..... 

     el. podpis vedení města dle gescí 
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Město Bílina            Příloha č. 16 
se sídlem Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 

___________________________________________________________________ 
 

 
Prezenční listina 

členů komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
k veřejné zakázce 

 
 
 

Název veřejné zakázky: ………………………………………………………………………………… 
 
systémové číslo:  …………………………………………………………………………………  

 
 
V souladu se směrnicí č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, čl. 9 odst. 9 níže 
podepsaní členové komise svým podpisem potvrzují účast na zasedání výše uvedené komise.  
 
Datum: …………………………… 
 
 

Jméno a příjmení podpis 
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Město Bílina              Příloha č. 17 
se sídlem Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 

____________________________________________________________________ 
 

Čestné prohlášení  
členů komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 

k veřejné zakázce 
 
 

Název veřejné zakázky: ………………………………………………………………………………… 
 
systémové číslo:  …………………………………………………………………………………  

 
 
V souladu se směrnicí č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, čl. 9 odst. 9 
s odkazem na § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže podepsaní členové komise  
 

čestně prohlašují, že 
 

• nejsou ve věci zadávání výše uvedené veřejné zakázky ve střetu zájmů, 

• jsou si vědomi své povinnosti zachovávat mlčenlivost o záležitostech, o nichž se 
v souvislosti s výkonem členství v komisi dozvěděli. 

 
Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávacího 
řízení, nebo mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, ohrožují jejich 
nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením.  
Zájmem osob se rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch 
zadavatele.   
 
Datum:  ………………………….. 
 
 

Členové komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: 
 

Jméno a příjmení podpis 
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Město Bílina              Příloha č. 18 
se sídlem Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 

Odbor: ………………………………………. 

____________________________________________________________________ 
 

Veřejná zakázka III. kategorie 
 

 
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ ELEKTRONICKÝCH NABÍDEK 

(Směrnice č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, čl. 9 odst. 13) 
 
 

Název veřejné zakázky: ………………..………………………………………………… 

 

systémové číslo:  ………………………………..…………………………………  

 

Předpokládaná hodnota: ……………………………………………………………………………..…. 

 
Způsob zveřejnění:  …………………………………………………………………………………     

                                         
 
Seznam obdržených nabídek: 

 

Poř. 
číslo 

Dodavatel 
Datum a hodina 

doručení 
Poznámka 

1.    

2.    

3.    

 
 

       
Datum: …………………………………..          

 
 
 
 
.………………………………………..... 

         podpis zpracovatele 
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Město Bílina              Příloha č. 19 
se sídlem Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 

Odbor: ………………………………………. 

____________________________________________________________________ 
 

Veřejná zakázka III. kategorie 
 

 
ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK 

(Směrnice č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, čl. 9 odst. 13) 
 

 

Název veřejné zakázky: ………………………………………………………………… 

 

systémové číslo:  …………………………………………………………………  

 

Předpokládaná hodnota: ……………………………………………………………………………..…. 

 
Způsob zveřejnění:  …………………………………………………………………………………     

                                         

 
Seznam přijatých nabídek: 

 
Hodnocení dvou nejvýhodnějších nabídek: 
 

Číslo 
obálky 

Název právnické nebo 
fyzické osoby, adresa 

cena bez DPH cena vč. DPH 

1. 
   

2. 
   

Číslo 
obálky 

Název právnické nebo 
fyzické osoby, adresa 

IČ 
Splnění 

kvalifikace 
ANO/NE 

Splnění 
zadávacích 
podmínek 
ANO/NE 

Uveden 
v Seznamu 

ANO/NE 

1. 
     

2. 
     

3. 
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Vyřazení účastníka z důvodu nesplnění podmínek:  
 
Návrh na zařazení účastníka na seznam nespolehlivých dodavatelů:  
 
 
V souladu s ustanovením čl. 9 odst. 13 směrnice č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek navrhuji, že nejvýhodnější nabídku, v rámci výše uvedené 
veřejné zakázky: 

 

 

podal 

dodavatel:   ………………………………………………………………… 

sídlo:    ………………………………………………………………… 

IČ:     ………………………………………………………………… 

statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………….. 

 

 

Předpokládaná hodnota:  ………………………………………………… Kč bez DPH 
 
 
Výše nabídkové ceny:   …………………………………………………. Kč bez DPH 
 
 
Odůvodnění rozhodnutí:  

 
 
 
 

Datum: ………………………. 
 

 ………..………………………………………  
 Jméno, příjmení a el. podpis zpracovatele 
 
 

 
Schváleno usnesením Rady města Bíliny č. ….. z …………………. 
 
 
 
 

Datum: ………………………. 
 

 ………..………………………………………  
 Jméno, příjmení a el. podpis zpracovatele 
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Příloha č. 20

Název veřejné zakázky:

Sytémové číslo:

Účastník:

sídlo:

IČ:

statutární orgán:

Název zakázky

Popis

Termín realizace 

Celková hodnota (bez DPH)

Název objednatele

Kontaktní osoba 

Telefonní kontakt

E-mailová adresa @ @ @

Pozn. Výška řádku se přizpůsobí rozsahu textu

Dne: Podpis oprávněné osoby:

Razítko (pokud jej vlastní):

Čestné prohlášení účastníka

Seznam zakázek obdobného charakteru a rozsahu

Účastník tímto prohlašuje, že realizoval zakázky uvedené v přehledu "Seznam zakázek obdobného charakteru a rozsahu". 

Z
a
k
á
z
k
a

O
b

je
d

n
a
te

l

 k seznamu zakázek obdobného charakteru a rozsahu
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Město Bílina               Příloha č. 21 
se sídlem Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 

Odbor: ………………………………………. 

____________________________________________________________________ 
 

Veřejná zakázka III. kategorie 
 

 
Rozhodnutí o výjimce na zadání veřejné zakázky 

přímým zadáním pouze jedinému dodavateli 
(Směrnice č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, čl. 14) 

 
 

Název veřejné zakázky: ………………………………………………………………… 

systémové číslo:  …………………………………………………………………  

 
Odůvodnění zadání zjednodušené formy výběrového řízení přímým oslovením jednoho 
následujícího dodavatele:   
 

dodavatel:   ………………………………………………………………… 

sídlo:    ………………………………………………………………… 

IČ:     ………………………………………………………………… 

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………….. 

Předpokládaná hodnota:  ………………………………………………… Kč bez DPH 
 
Výše nabídkové ceny:   …………………………………………………. Kč bez DPH 
 
 
V souladu se směrnicí č. 2/2022 je navržena zjednodušená forma výběrového řízení oslovením 
následujícího jednoho dodavatele, dle čl. 14 směrnice, a to z důvodu: 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Odůvodnění vybraného dodavatele: 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Zjednodušená forma výběrového řízení přímým oslovením jednoho dodavatele byla schválena Radou 

města Bíliny, usnesením č…… ze dne…………….  

 
 

Datum: ………………………. 
 

 ………..………………………………………  
 Jméno, příjmení a el. podpis starostky 
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Město Bílina                           Příloha č. 22   
se sídlem Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

SEZNAM NESPOLEHLIVÝCH DODAVATELŮ 
 

 

Poř. 
č. 

Název firmy IČ Sídlo 
Důvod zařazení do 

seznamu 

Zařazení 
schváleno 

radou (termín/č. 
usnesení) 

Délka zařazení 
do seznamu 

Vypršení termínu 

Rozhodnutí o 
vyřazení radou 

(termín/č. 
usnesení)) 

1 
 
 
 

       

2 
 
 
 

       

3 
 
 
 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

Příloha č. 23 

 

Čestné prohlášení účastníka 
ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky 

 
 

Název veřejné zakázky:  ………………………………………………………………………………… 

systémové číslo:  …………………………………………………………………………………  

 

Účastník:   ………………………………………………………………………………… 

sídlo:    ………………………………………………………………………………… 

IČ:     ………………………………………………………………………………… 

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………….. 

 
 

Účastník tímto prohlašuje, že bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou 
zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky: 

 
 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak 

z předpisů pracovně-právních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 

při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 

povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů*), 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 

smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, 

bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku*), 

c) udržovat bankovní účet, který si zřídil v přímé souvislosti s plněním této veřejné zakázky, 

umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních 

transakcí na takovém účtu (dále jen „transparentní účet“)*), 

d) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 

se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnuté k plnění 

veřejné zakázky, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za 

konkrétní plnění. *) 

e) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, 

zejména pak 

- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

- tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 

specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k 

efektivnímu/úspornému tisku; 
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- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 

základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; *) 

  

f) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s 

předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.*) 

 
*) ZADAVATEL odstraní, případně upraví text dle využití aspektů veřejně odpovědného zadávání 
konkrétní veřejné zakázky 
 
 
 
 
 
 
Podpis:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
       
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   
(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení) 
 
 
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Příloha č. 24

Aspekty

Kontrolní otázky k OVZ, které je možné zohlednit 

ve veřejné zakázce

Vyhodnocení 

možnosti zohlednění 

odpovědného 

veřejného zadávání a 

inovací (ano/ 

ne/nerelevantní) 

Jaká opatření budou přijata*) / Proč zadavatel  nevyužil aspekt OVZ či inovace*)

Mohou při plnění veřejné zakázky získat práci 

osoby znevýhodněné na trhu práce?  

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že 

při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo 

možné jejich použití. *)

Mohou při plnění veřejné zakázky  osoby 

znevýhodněné na trhu práce, získat praxi nebo si 

zvýšit si kvalifikaci? 

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že 

při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo 

možné jejich použití. *)

Je možné v rámci plnění veřejné zakázky uspořádat 

exkurze pro školy nebo veřejnost?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že 

při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo 

možné jejich použití. *)

Mohou při plnění veřejné zakázky získat odbornou 

studijní praxi studenti vysokoškolského / 

středoškolského studující v oboru se zaměřením, 

které bude odpovídat předmětu plnění veřejné 

zakázky?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že 

při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo 

možné jejich použití.*) 

Existuje riziko, že při plnění veřejné zakázky bude 

docházet k porušování zákonného standardu 

pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních 

předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP? 

Zadavatel v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání veřejných zakázek vyžaduje od účastníka po celou 

dobu plnění předmětu veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, 

spravedlivé odměňování, férové pracovní podmínky a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, které 

se na plnění veřejné zakázky podílejí. účastník je povinen zajistit plnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Vůči 

poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s 

podmínkami smlouvy na veřejnou zakázku a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků.*) / Zadavatel při zadávání této 

veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že při vytváření zadávacích 

podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití. *)

Případně je relevantní v rámci veřejné zakázky 

hodnotit lepší pracovní podmínky osob podílejících 

se na plnění, nad rámec zákonného standardu 

pracovních podmínek?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že 

při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo 

možné jejich použití. *)

Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné 

zakázky může docházet k porušování 

mezinárodních úmluv o lidských právech, 

sociálních či pracovních právech, zejména úmluv 

Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v 

příloze X směrnice č. 2014/24/EU?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že 

při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo 

možné jejich použití. *)

Mohou plnění veřejné zakázky (nebo její části) 

poskytnout sociální podniky, jakým způsobem je 

lze podpořit v přístupu k účasti ve veřejné zakázce 

(např. poddodavatelé)?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že 

při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo 

možné jejich použití. *)

Mohou veřejnou zakázku (nebo její část) plnit malé 

a střední podniky (případně se na plnění podílet 

jako poddodavatelé)? Je vhodné přijmout taková 

opatření, aby se zlepšil jejich přístup k účasti ve 

veřejné zakázce?

ANO Zadavatel jako podporu pro zlepšení přístupu k účasti na veřejných zakázkách zveřejnil a pravidelně aktualizuje na svých webových 

stránkách dokument "Přehled investičních akcí odboru nemovitostí a investic", .................................. V rámci jednotlivých zadávacích 

řízení poskytuje dodavatelům vzory formulářů, které budou součástí nabídky účastníků. Dále na svých webových stránkách zveřejnil 

dokument "Informační průvodce E-ZAK". Zpracovatel oslovil prostřednictvím JISVZ mezi potencionálními účastníky ............. (počet) 

místní malé a střední podniky. 

Existuje zvýšené riziko problémových vztahů v 

dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední 

podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, 

nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, 

nedodržování právních předpisů o ochraně 

životního prostředí apod.?

Zadavatel stanovil povinnost pro vybraného dodavatele zřídit, do smlouvy před jejím podpisem uvést a po celou dobu provádění 

předmětu plnění veřejné zakázky udržovat bankovní účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování 

přehledu platebních transakcí na takovém účtu (dále jen „transparentní účet“). Další obchodní podmínky týkající se  povinnosti 

udržovat transparentní účet jsou vymezeny zněním smlouvy.*)  Zadavatel stanovil, že dodavatel je povinen předkládat na konci 

každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo 

ověřit pravdivost poskytnutý informací u jednotlivých poddodavatelů. *)  Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil 

možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu 

hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití. *)

Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní 

získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, 

zejména které povede k omezení spotřeby energií, 

vody, surovin, produkce znečišťujících látek 

uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení 

uhlíkové stopy apod.?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů environmentálně odpovědného zadávání a 

konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné 

zakázky nebylo možné jejich použití. *)

Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní 

využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných 

surovin, snížení množství odpadu, zohlednění 

nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů 

cirkulární ekonomiky?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů environmentálně odpovědného zadávání a 

konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné 

zakázky nebylo možné jejich použití. *)

In
o

va
ce

Existuje ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, 

tedy pro implementaci nového nebo značně 

zlepšeného produktu, služby nebo postupu 

souvisejícího s předmětem veřejné zakázky?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání a konstatuje, že při vytváření

zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich

použití. *)

*) nehodící se text odstraňte, změňte barvu písma na černou barvu, případně upravte dle dalších  potřeb

Dne:

Podpis odpovědné osoby: 
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Kontrolní list k vyhodnocení příležitosti odpovědného veřejného zadávání (OVZ) při plnění veřejné zakázky - II. kategorie

Název veřejné zakázky:

 
 
 

 
 
 
 
 



4 

 

 
 

Příloha č. 25

Aspekty

Kontrolní otázky k OVZ, které je možné zohlednit 

ve veřejné zakázce

Vyhodnocení 

možnosti zohlednění 

odpovědného 

veřejného zadávání a 

inovací (ano/ 

ne/nerelevantní) 

Jaká opatření budou přijata*) / Proč zadavatel  nevyužil aspekt OVZ či inovace*)

Mohou při plnění veřejné zakázky získat práci 

osoby znevýhodněné na trhu práce?  

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že 

při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo 

možné jejich použití. *)
Mohou při plnění veřejné zakázky  osoby 

znevýhodněné na trhu práce, získat praxi nebo si 

zvýšit si kvalifikaci? 

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že 

při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo 

možné jejich použití. *)

Je možné v rámci plnění veřejné zakázky uspořádat 

exkurze pro školy nebo veřejnost?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že 

při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo 

možné jejich použití. *)

Mohou při plnění veřejné zakázky získat odbornou 

studijní praxi studenti vysokoškolského / 

středoškolského studující v oboru se zaměřením, 

které bude odpovídat předmětu plnění veřejné 

zakázky?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že 

při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo 

možné jejich použití.*) 

Existuje riziko, že při plnění veřejné zakázky bude 

docházet k porušování zákonného standardu 

pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních 

předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP? 

Zadavatel v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání veřejných zakázek vyžaduje od účastníka po celou 

dobu plnění předmětu veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, 

spravedlivé odměňování, férové pracovní podmínky a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, které 

se na plnění veřejné zakázky podílejí. účastník je povinen zajistit plnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Vůči 

poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s 

podmínkami smlouvy na veřejnou zakázku a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků.*) / Zadavatel při zadávání této 

veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že při vytváření zadávacích 

podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití. *)

Případně je relevantní v rámci veřejné zakázky 

hodnotit lepší pracovní podmínky osob podílejících 

se na plnění, nad rámec zákonného standardu 

pracovních podmínek?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že 

při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo 

možné jejich použití. *)

Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné 

zakázky může docházet k porušování 

mezinárodních úmluv o lidských právech, 

sociálních či pracovních právech, zejména úmluv 

Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v 

příloze X směrnice č. 2014/24/EU?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že 

při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo 

možné jejich použití. *)

Mohou plnění veřejné zakázky (nebo její části) 

poskytnout sociální podniky, jakým způsobem je 

lze podpořit v přístupu k účasti ve veřejné zakázce 

(např. poddodavatelé)?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že 

při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo 

možné jejich použití. *)

Mohou veřejnou zakázku (nebo její část) plnit malé 

a střední podniky (případně se na plnění podílet 

jako poddodavatelé)? Je vhodné přijmout taková 

opatření, aby se zlepšil jejich přístup k účasti ve 

veřejné zakázce?

ANO Zadavatel jako podporu pro zlepšení přístupu k účasti na veřejných zakázkách zveřejnil a pravidelně aktualizuje na svých webových 

stránkách dokument "Přehled investičních akcí odboru nemovitostí a investic", .................................. V rámci jednotlivých zadávacích 

řízení poskytuje dodavatelům vzory formulářů, které budou součástí nabídky účastníků. Dále na svých webových stránkách zveřejnil 

dokument "Informační průvodce E-ZAK". Zpracovatel oslovil prostřednictvím JISVZ mezi potencionálními účastníky ............. (počet) 

místní malé a střední podniky. 

Existuje zvýšené riziko problémových vztahů v 

dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední 

podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, 

nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, 

nedodržování právních předpisů o ochraně 

životního prostředí apod.?

Zadavatel stanovil povinnost pro vybraného dodavatele zřídit, do smlouvy před jejím podpisem uvést a po celou dobu provádění 

předmětu plnění veřejné zakázky udržovat bankovní účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování 

přehledu platebních transakcí na takovém účtu (dále jen „transparentní účet“). Další obchodní podmínky týkající se  povinnosti 

udržovat transparentní účet jsou vymezeny zněním smlouvy.*)  Zadavatel stanovil, že dodavatel je povinen předkládat na konci 

každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo 

ověřit pravdivost poskytnutý informací u jednotlivých poddodavatelů. *)  Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil 

možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu 

hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití. *)

Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní 

získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, 

zejména které povede k omezení spotřeby energií, 

vody, surovin, produkce znečišťujících látek 

uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení 

uhlíkové stopy apod.?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů environmentálně odpovědného zadávání a 

konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné 

zakázky nebylo možné jejich použití. *)

Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní 

využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných 

surovin, snížení množství odpadu, zohlednění 

nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů 

cirkulární ekonomiky?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů environmentálně odpovědného zadávání a 

konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné 

zakázky nebylo možné jejich použití. *)

In
o

va
ce

Existuje ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, 

tedy pro implementaci nového nebo značně 

zlepšeného produktu, služby nebo postupu 

souvisejícího s předmětem veřejné zakázky?

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání a konstatuje, že při vytváření

zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich

použití. *)

*) nehodící se text odstraňte, změňte barvu písma na černou barvu, případně upravte dle dalších  potřeb

Schváleno radou města dne………………………..usnesení č. ………………………………

Kontrolní list k vyhodnocení příležitosti odpovědného veřejného zadávání (OVZ) při plnění veřejné zakázky - III. kategorie

Název veřejné zakázky:
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