
Pravidla
pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek

financovaných Mc Brno_Bohunice

t.

Tato pravidla platí pro zadávánĺ a výběr dodavatelů veřejných zakázek, které jsou hrazeny plně
nebo z části z prostředků Městské části Brno-Bohunice v souladu s platnými ustanoveními zákona
B4ĺ2a16 sb., o zadávání veřejných zakázek a platnými prováděcími předpisy - předevšĺm
vyhláškou č. 16812016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných
zakázek a náleŽitostech profilu zadavatele, vyhláškou č. 169i2016 sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, vyhláškou č. 17012016 sb., o stanovenĺ paušální částky nákladŮ řizení
o přezkoumání úkonů zadavatele pŕi zadávání veřejných zakázek, vyhlášky č. 172ĺ2016 sb.,
o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky
č,' 17312016 Sb., o stanovení závazných zadávacĺch podmínek pro veřejné zakázky na pořízení
sĺlničnĺch vozidel, vyhlášky ć,.248ĺ2016 Sb., o náleŽitostech obsahu Žádosti o předchozí stanovisko
k uzavření smlouvy a ke změné závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek,
vyhlášky ć,.26012016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických úkonťl
při zadáván í veřejných zakázek a certifikátů shody.

il.

Veřejnou zakázkou se rozumĺ zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem
a jedním Öi vĺce dodavateli, jĄÍmŽ předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či sluŽeb nebo úplatné
provedení stavebních prací.

1il.

Rada MC zřizuje pro účely výběru dodavatelů dle příslušných ustanovení čl. lV. odst. 't. těchto
pravidel stálou Komisi pro výběr dodavatelŮ, ve které příslušný vedoucí odboru Út\ĺc nebo
odpovědný pracovník ÚMČ plnĺ funkci tajemnĺka' Komisi pro výběr dodavatelů Rada MČ zřizuje na
základé ustanovení $ 122 zákona ć'.128l20a0 sb., o obcích v platném znění, a to včetně
náhradníků.

M

Veřejné zakázky se dělí dle předmětu veřejné zakázky a dĺe výše jejich předpokládané hodnoty bez
DPH následovně:

1. Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokIádaná hodnota je ľovna nebo niŽšĺ
v případě veřejné zakázky na dodávky nebo sluŽby částce 2.000.000 Kč, na stavební
práce částce 6.000.000 Kč.

Zadavatel při jejich zadání nepouŽije zadávací řízení stanovená v zákoně, ale je povinen
dodrŽovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházeni a zákazu diskrĺmĺnace'

a) Veřejné zakázky na dodávky, sluŽby a stavební práce do 50.000 Kč:

Působnost zadavatele je Radou MC svěřena příslušnému odboru Úľĺc' Příslušný vedoucí
odboru pak provede přímé zadání zakázky na základě objednávky za cenl obvyklou
v místě plnění.

b) Veřejné zakázky na dodávky, sluŽby a stavební pľáce od 50.001 Kč do í00.000 Kč:

Působnost zadavatele je Radou MČ svěřena příslušnému odboru Úuc. Přĺslušný vedoucí
odboru vyzve nejméně jednoho moŽného zájemce kpodání nabídky na plnění zakázky,
provede vyhodnocení podaných nabídek a stanoví pořadí výhodnosti uchazečů.
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Po schválenĺ vybraného uchazeče Komisí pro výběr dodavatelů provede přĺslušný vedoucí
odboru přímé-zadání zakázky na základě objednávky nebo příslušné smlouvy, kterou
schvaluje Rada MC.

Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavebnĺ práce od í00.00í Kč do 500.000 Kč:

PŮsobnost zadavatele je Radou MC svěřena příslušnému odboru Úvc. Komise pro výběr
dodavatelů schválí seznam alespoň třĺ moŽných zájemců, které příslušný vedoucĺ odboru
Vyzve kpodání nabídek na plnění zakázky' Komise pro výběr dodavatelů provede

výhodnocení došlých nabídek a stanoví pořadí výhodnosti uchazečů. Příslušný vedoucí
o-dboru zajistí vypracování návrhu písemné smlouvy s vybraným uchazečem. Pořadí
výhodnosti'uchażečů a návrh smlouvy schvaluje Rada MČ' Výsledky veřejné zakázky
zveřejní příslušný vedoucĺ odboru na webových stránkách MČ.

d) Veřejné zakázky na dodávky či na služby od 500.001 Kč do 2.000.000 Kč a veřejné
zakázky na stavební práce od 500.001 Kč do 6.000.000 Kč:

Působnost zadavatele plnĺ Rada nĺČ. prĺstušný vedoucí odboru vyzve k podánĺ nabídek na
plnění zakázky alespoň tři moŽné zĄemce na základě zadávacích podmínek. Zadávací
podmínky a še'n"ń zájemců o veřéjnou zakázku schvaluje Rada MČ. Vyrrodnocení
došlých nabídek provedé výběrová kómise jmenovaná Radou MČ, která sestaví návrh
pořadí výhodnosti uchazečů. Přĺslušný vedoucí odboru zajistĺ vypracování návrhu písemné
šmlouvy-s vybraným uchazečem a pľeolozĺ smlouvu ke scńválení Radě MC.
Přitom platí-zásaáa, Že veškeré záleŽitosti související se zpracováním a zadánĺm veřejné
zakázky zajišt'uje příslušný vedoucí odboru, a to zejména:

a) předkládá Radě MC ke schválení návrh zadávacĺch podmínek,
b) předkládá Radě MC jmenovitý návrh na slożení výběrové komise, a to včetně stejného' 

počtu jejich náhraonírŮ. Tato komĺse musí být mínimálně tříčlenná. Rada MC jmenuje

c)
d)

z řad členů této komise jejího předsedu a místopředsedu,
předkládá Radě MC pořadĺvýhodnosti uchazečů schválené Komisí,
navrhuje Radě MČ seznam zájemců, kteřĺ budou vyzváni k podání nabídky-. Nabídky
musĺ oyt podávány v zapečetěných obálkách. Seznam zájemců nelze měnit a jiný

uchazeč není oprávněn přihlásit se do výběrového ŕÍzeni,
zpracovává zadávacĺ podmínky, zasilá výzvy zájemcům k podánĺ nabĺdek na plnění

zakázky, přijímá a uschovává podané nabídky, svolává výběrovou komisi,
zajišťujá pozvání náhradníka komise v případě, Že se někteý z ělenů kom|se nemůŽe
zÚčastnit jednání ve svolaném termínu. Stejný postup pouŽije iv přĺpadě podjatosti

některého z členů komise v projednávané věci,
předkládá Radě MČ zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a odesĺlá všem
uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
předkládá ke schválení písemnou smlouvu s vybraným uchazečemt 

"
zveřejňuje oznámení o výsledku veřejné zakázky na webových stránkách MC,
zveřejňuje uzavřené smlor.1vy na veřejnouzakázku včetně všech jejich změn a dodatků
na webových stránkách Mc,
zabezpećuje archivaci veškeré dokumentace o veřejné zakázce.

a) Podlimitnĺ veřejné zakázky, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky
nebo na stužby je v rozmezí od 2.000'001 Kč bez DPH do výše finančnĺho limitu
stanoveného pĺainým nařízením v!ády a v případě veřejné zakázky na stavební práce
je od 6.000.00{ xe bez DPH do výše finančního limitu stanoveného platným
nařízenĺm vlády,

b) Nadtimitnĺ veřejné zakázky, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky
nebo na sluŽbý a hodnota veřejné zakázky na stavební práce odpovídá finančním
limitům stanoveným platným nařízením vlády.

Působnost zadavatele v případech uvedených v bodech 2a) a 2b) těchto pravĺdel plní Rada
rrĺC' Tyto veřejné zakázky je Rada MČ oprávněna zadat prostřednictvím následujících typů

zadávacich ŕízeni''

e)

Đ

s)

h)
i)

i)

k)
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- zjednodušeným podlimitním řízením (S 53 a další),
- otevřeným řízením (S 56 a další),
- uŽším řĺzením ($ 58 a další),
- jednacĺm řízenĺm s uveřejněním (S 60 a další),
- jednacím řízenĺm bez uveřejnění ($ 63 a další),
- se soutěŽním dialogem (S 68 a dalšĺ),
- řízením o inovačním partnerství ($ 70 a další),
- koncesním řízením (s 176 a další),_ Ve zjednodušeném reŽimu (s 129 a další)'

Výběr způsobu zadání veřejné zakázky stanovuje Rada Mc v souladu s platnými
ustanoveními zákona o veřejných zakázkách a platných prováděcĺch předpisů. Výběr
dodavatele provede komĺse (s 42), která musí být minimálně pětičlenná. Příslušný vedoucí
odboru zajišt'uje pro zadavatele zejména:

a) předkládá Radě lrĺC ke schválení návrh hodnotících kritérií a zadávacĺ dokumentaci.
Uveřejňuje formuláře v souladu s $ 212 a na profilu zadavatele uveřejňuje v souladu
s $ 2't4 zákona o zadávání veřejných zakázek,

b) předkládá Radě MC jmenovĺtý návrh na sloŽení komise, včetně stejného počtu jejich
náhradníků,

c) v případě zjednodušeného podlimitního ŕízení navrhuje Radě MČ seznam mĺnimálně
SmoŽných zájemců, kteří budou vyzváni kpodání nabídek na plnění zakázky.
Zveřejňuje zadávací dokumentaci na profilu zadavatele po celou lhůtu pro podání
nabídek,

d) zajišťuje pozváni náhradníka komise v přĺpadě, Že se někteý z členů této komise
nemŮŽe zúčastnit jednání ve svolaném termĺnu. Stejný postup pouŽije iv případě
podjatosti některého z členů komise v projednávané věci,

e) zpracovávázadávací dokumentaci, přijímá a uschovává nabídky, svolává komisi,
f) předkládá Radě Mc zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, odesílá všem

uchazečům oznámení o výběru ne1.vhodnější nabídky a výsledky veřejné zakázky
zveřejňuje na webových stránkách MC,

g) předkládá Radě MČ xe schválenĺ písemnou smlouvu s vybraným uchazečem,
h) odesĺlá oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejněnĺ podle s 126 a $ 212

zákona o zadávání veřejných zakázeK do 30 dnů od uzavření smlouvy,
i) zabezpečuje uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku včetně všech jejich

změn a dodatků, výše skutečné uhrazené ceny na profilu zadavatele,
j) pořĺzuje pĺsemnou zprávu zadavatele,
k) zabezpečuje archivaci veškeré dokumentace o veřejné zakázce.

Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů komise nebo jejich
náhradníků a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků.

V.

Rada MC se mŮŽe při výkonu práv a povinnostĺ dle zákona o veřejnýchzakázkách souvisejících se
zadávacím řízením nechat zastoupit jinou osobu, která splňuje poŽadavky nepodjatosti a neúčastní
se příslušného zadávacího řízení.

V odůvodněných případech dobré zkušenosti z proběhlých veřejných zakázek může Rada MČ
stanovit z ustanovení čl. lV. odst. 1 písm. c) výjimku, kdy příslušný vedoucí odboru vyzve k podání
nabídky na plnění zakázky jednoho zájemce schváleného Komisí pro výbĺĎr dodavatelů.

vt.

Příslušný vedoucí odboru zajišťuje zveřejňovánĺ oznámení o zadání a o výsledcĺch veřejných
zakázek na webových stránkách MČ v následujícíformě a rozsahu:
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oznámení o výsledku veřejných zakázek na dodávky či na sluŽby od í00.001 Kč
do 2.000.000 Kč a veřejných zakázek na stavebnĺ práce od í00.001 Kč
do 6.000.000 Kč
(zveřejňovány výsledky veřejných zakázek v rozsahu _ název akce, komise' poptaní
dodavatelé, podané nabídky _ název uchazeče + nabídková cena, vybraný uchazeč -
název,lČ, realizační cena, lhůta plnění)
oznámení o veřejných zakázkách dle $ 53 a dalšĺch
(zveřejňována zadávací dokumentace, smlouva na veřejnou zakázku včetně dodatků
a výše skutečně uhrazené ceny, V případě vyhrazení i oznámení o vyloučenĺ Účastníka
řízeni a o výběru dodavatele, vše na profilu zadavatele dle $ 214 zákona o zadávání
veřejných zakázek)
oznámení o zahájení a výsledku zadávacĺho řízení dle $ 56 a $ 126
(zveřejňováno oznámení o zahájení zadávaciho ŕizeni a o výsledku zadávacího řízení
způsobem dle $ 212 zákona o zadávání veřejných zakázek)
pravidla pro zadávánĺ a výběr dodavate!ů veřejných zakázek financovaných
z rozpočtu MG Bľno-Bohunice
(zveřejněna aktuální interní pravidla MČ pro výběr dodavatelů).

vil.

Při zadáváni zakázek do výše 1oo.ooo Kč bez DPH se příspěvkové organizace zřízené MČ řídí
přiměřeně těmito pravidly včetně uveřejňování oznámení o výsledku veřejných zakázek na
webových stránkách Po, přičemŽ funkci zadavatele plní ředĺtel Po.

Ředitel Po je povĺnen oznámĺt zřizovateli záměr realizace veřejné zakázky nejméně tři týdny před
oslovením moŽných zájemcŮ a pŕizvat na zasedání Komise pro výběr dodavatelů zástupce
jmenovaného zřizovatelem.

Ředĺtel Po nesmí dělit v příslušném kalendářním roce předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo
ke sníŽení předpokládané hodnoty zakázky pod stanovený limit (tj. 100.000 Kč bez DPH). Bude-li
veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet
předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky'

Po předkládĄÍ kaŽdoročně (nejpozději do 3'ĺ.01.) Radě MČ na vědomí přehled jimĺ zadaných
veřejných zakázek dle čl. lV odst. 1. písm' a) a b) za uplynulý kalendářní rok' Přehled obsahuje
u kaŽdé zakázky alespoň heslovitý popis předmětu zakázky, poptané zájemce, jejich nabídkové
ceny a vybraného uchazeče.

vill.

Tato pravid|a nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou MC Brno-Bohunice a nahrazují
,,Pravidla" ze dne 15.01.2014.

V Brně dne 05.10.2016

ĺng. Antonín Crha
starosta MC Brno-Bohunice
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