
1 

 

Příloha č.1 – Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci 

Základní 

kvalifikační 

předpoklady 

bezúhonnost dodavatele v oblasti trestní, majetkové, hospodářské včetně 

splnění požadavku na prokázání splnění veškerých platebních povinností 

vůči veřejným rozpočtům. Taxativně jsou vymezeny v §53 ZVZ. 

 

Profesní 

kvalifikační 

předpoklady 

výpis z obchodního rejstříku, oprávnění k podnikání, doklad prokazující 

členství v profesní samosprávné komoře nebo jiné profesní organizaci, 

vyžaduje-li to povaha předmětu VZ, doklad prokazující odbornou 

způsobilost dodavatele, nebo osoby, prostřednictvím které dodavatel 

odbornou způsobilost zabezpečuje a která je nezbytná pro plnění VZ 

(zpravidla se jedná o osvědčení o autorizaci při realizaci VZ na stavební 

práce). Vymezeny jsou §54 ZVZ. 

 

 

Technické 

kvalifikační 

předpoklady 

Zadavatel může požadovat seznam vybraných dodávek, služeb nebo 

stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 3 – 5 let, podle 

druhu VZ, osvědčení veřejného zadavatele s uvedením rozsahu, doby plnění, 

ceny, v případě stavebních prací i místo provádění a údaj o kvalitě a 

odbornosti provedených prací, seznam techniků, či technických útvarů, kteří 

se budou podílet na realizaci VZ. Taxativně vymezeny v §56 ZVZ a jsou 

rozčleněny podle předmětů VZ na dodávky, služby a stavební práce. 

 

Dodávky 

- může požadovat popis technického vybavení, nebo účast veřejného 

zadavatele na provádění kontroly výrobní kapacity či jakosti, poskytnutí 

vzorků, popisů či fotografií zboží, nebo prohlášení o shodě k danému 

výrobku.  

 

Služby 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo osoby 

odpovědné za realizaci, přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele – je-li schopen zajisti realizaci vlastními zaměstnanci a přehled 

pomůcek a nástrojů provozních a technických zařízení, které má dodavatel 

k dispozici při plnění VZ.  

Stavební 

práce 

- je stanovena podmínka, že rozsah požadovaných stavebních prací u 

jednotlivé položky v seznamu staveb nesmí překročit 50% předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

Ekonomické 

a finanční 

kvalifikační 

předpoklady 

dle §50 odst.1 písm. c)  jsou dodavatelem doloženy na základě čestného 

prohlášení o jeho způsobilosti splnit VZ. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č.2 – Druhy zadávacích řízení 

Otevřené řízení Nejjednodušším výběrovým řízením, při kterém zadavatel 

vyzve neomezený počet uchazečů o VZ k podání svých 

nabídek. Otevřené řízení je neomezeným a 

nejtransparentnějším výběrovým řízením. 

Užší řízení zadavatel VZ vyzývá neomezený počet dodavatelů 

k podání žádosti o účast v užším řízení. Nabídku mohou 

podat pouze uchazeči, které zadavatel na základě jejich 

žádosti o účast v užším řízení vyzval. 

Jednací řízení s uveřejněním jednodušší a méně formální způsob zadávání VZ, zadavatel 

vyzývá neomezený počet uchazečů, k podání žádosti o 

účast v tomto řízení.  Vyzvaní zájemci podají nabídku, na 

základě které s nimi zadavatel následně projednává 

konkrétní podmínky smlouvy. 

Jednací řízení bez uveřejnění představuje nejjednodušší způsob zadávání VZ, zadavatel 

přímo vyzývá jednoho či více dodavatelů k jednání. 

Zájemci nepodávají nabídku, ale zadavatel s nimi 

vyjednává podmínky. 

Soutěžní dialog je způsobem oznámení zadavatele, kterým vyzývá k účasti 

v soutěžním dialogu neomezený počet dodavatelů. Tento 

způsob zadávacího řízení je určen pro obzvláště složité 

zakázky, a umožňuje přinést nové řešení daného projektu 

při určitých podmínkách, protože zadavatel není sám 

schopen objektivně definovat způsob realizace daného 

projektu. Cílem soutěžního dialogu je nalézt nejlepší návrh 

řešení dle potřeb a požadavků zadavatele. 

Zjednodušené podlimitní 

řízení 

je zadávacím řízením, ve kterém veřejný zadavatel vyzývá 

písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a 

prokázání splnění kvalifikace.  

Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č.3 – Zákonné lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele 

Nadlimitní veřejné zakázky - obecné lhůty 

Otevřené řízení 52 pro podání nabídky 

Užší řízení a jednací řízení s uveřejněním 37 pro podání žádosti 

 40 pro podání nabídky 

Soutěžní dialog 37 pro podání žádosti o účast 

Podlimitní veřejné zakázky 

Otevřené řízení 22 pro podání nabídky 

Zjednodušené podlimitní řízení 15 pro podání nabídky 

Užší řízení 15 pro podání žádosti 

15 pro podání nabídky 

Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č.4 – Organizace zadávání veřejných zakázek Městem Příbor 

Nadlimitní VZ 

předpokládaná hodnota dle §12 odst. 1 ZVZ; nutno zadávat výhradně dle ZVZ 

Podlimitní VZ 

předpokládaná hodnota dle §12 odst. 2 ZVZ; nutno zadávat výhradně dle ZVZ 

VZ malého rozsahu 

od 1,- Kč do 39.999,- Kč bez DPH 

zakázka se realizuje formou objednávky nebo smlouvy. Rada města zmocňuje podpisem 

objednávky nebo smlouvy vedoucího příslušného odboru realizujícího VZ, který zodpovídá 

za její věcnou správnost. Originál nebo kopii dokladu předá vedoucí k založení na odbor 

finanční a kontrolní 

od 40.000,- Kč do 99.999,- Kč bez DPH 

zakázka se realizuje na základě smlouvy, zadání VZ zpracovává odbor realizující VZ, výběr 

dodavatele provádí vedoucí příslušného odboru, který je zmocněn radou města k podpisu 

smlouvy. Postup: 

 Výzva k podání nabídky minimálně 1 dodavateli (přímé zadání). 

 Posouzení nabídek provádí 3 - členná komise. 

 Uzavření smlouvy. 

 Evidence výzvy k podání nabídky, předložených nabídek, zprávy o posouzení a 

hodnocení a uzavřené smlouvy vč. dodatků. 

od 100.000,- Kč do 299.999,- Kč bez DPH 

zakázka se realizuje na základě smlouvy, zadání VZ zpracovává odbor realizující VZ, výběr 

dodavatele provádí vedoucí příslušného odboru, který je zmocněn radou města k podpisu 

smlouvy. Postup: 

 Výzva k podání nabídky minimálně 3 dodavatelům, zveřejnění výzvy  na úřední desce 

a webových stránkách města, doba podání min.10 dní od odeslání a zveřejnění. 

 Posouzení nabídek provádí 3-členná komise. 

 Uzavření smlouvy. 

 Evidence výzvy k podání nabídky, předložených nabídek, zprávy o posouzení a 

hodnocení a uzavřené smlouvy vč. dodatků. 

od 300.000,- Kč do limitu §12 odst.3 ZVZ 

zakázka se realizuje na základě smlouvy, zadání VZ zpracovává odbor realizující VZ a 

schvaluje je rada města, výběr dodavatele provádí rada na základě zpracovaného rozboru 

vedoucím příslušného odboru. Postup: 

 Výzva k podání nabídky minimálně 5 dodavatelům, zveřejnění výzvy  na úřední desce 

a webových stránkách města, doba podání min.10 dní od odeslání a zveřejnění. 

 Posouzení nabídek provádí 3 - členná komise, zpracuje zápis o hodnocení a předá radě 

města k rozhodnutí o zadání zakázky.  

 Na webových stránkách města bude dále zveřejněna zpráva o posouzení a hodnocení 

nabídek do 15dnů od podpisu smlouvy s dodavatelem, výše skutečné ceny zakázky a 

doby plnění do 30 dnů od převzetí zakázky, a informace o zrušení zadávacího řízení, 

nebo nevybrání žádné z nabídek do 30 dnů od rozhodnutí. 

Zveřejnění smluv vč. dodatků na profilu zadavatele u VZ nad 500 tis. Kč bez DPH do 

15 dnů od podpisu. 

 Evidence výzvy k podání nabídky, předložených nabídek, zprávy o posouzení a 

hodnocení a uzavřené smlouvy vč. dodatků. 

Zdroj: Interní matriály MěÚ Příbor, vlastní zpracován 



 

  



 

  



 

 
 


