
MĚSTO JEVÍČKO - STANOVENÍ LIMITŮ PRO ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU 

1) ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY A SLUŽBY: 

Kategorie 
předpokládaná hodnota 
zakázky bez DPH 

počet vyzvaných 
dodavatelů 

termín pro předložení 
nabídek 

rozhodování o 
výběru dodavatele 

poznámka 

1 0,10 Kč – 82 600 Kč  1 dodavatel není stanoven 
rozhodnutí 1 pověřené 
osoby na základě 
schválení rady města 

k výzvě postačí i 
přímá objednávka, 
pokud již měl 
zadavatel předem 
k dispozici aktuální 
nabídku 

2 82 601 Kč – 500 000 Kč 

3 dodavatelé  

(výzva obsahuje kritéria 
rozhodná pro zadání veř. 
zakázky) 

min. 7 kalendářních dní od 
odeslání výzvy 

rozhodnutí 1 pověřené 
osoby na základě 
doporučení hodnotící 
komise a schválení 
zastupitelstva města 

hodnotící komise je 
minimálně tříčlenná 

3 500 001 Kč – 2 000 000 Kč 

5 dodavatelů 

(výzva obsahuje i kritéria 
rozhodná pro zadání 
zakázky) 

min. 10 kalendářních dní 
od odeslání výzvy 

rozhodnutí 1 pověřené 
osoby na základě 
doporučení hodnotící 
komise a schválení 
zastupitelstva města 

hodnotící komise je 
minimálně tříčlenná 

4 2 000 001 Kč a více Postupuje se podle zákona o veřejných zakázkách. 

 

 

 

 



2) ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE: 

Kategorie 
předpokládaná hodnota 
zakázky bez DPH 

počet vyzvaných 
dodavatelů 

termín pro předložení 
nabídek 

rozhodování o 
výběru dodavatele 

poznámka 

1 0,10 Kč – 82 600 Kč  1 dodavatel není stanoven 
rozhodnutí 1 pověřené 
osoby na základě 
schválení rady města 

k výzvě postačí i 
přímá objednávka, 
pokud již měl 
zadavatel předem 
k dispozici aktuální 
nabídku 

2 82 601 Kč – 1 000 000 Kč 

3 dodavatelé  

(výzva obsahuje kritéria 
rozhodná pro zadání veř. 
zakázky) 

min. 7 kalendářních dní od 
odeslání výzvy 

rozhodnutí 1 pověřené 
osoby na základě 
doporučení hodnotící 
komise a schválení 
zastupitelstva města 

hodnotící komise je 
minimálně tříčlenná 

3 1 000 001 Kč – 6 000 000 
Kč 

5 dodavatelů 

(výzva obsahuje i kritéria 
rozhodná pro zadání 
zakázky) 

min. 10 kalendářních dní 
od odeslání výzvy 

rozhodnutí 1 pověřené 
osoby na základě 
doporučení hodnotící 
komise a schválení 
zastupitelstva města 

hodnotící komise je 
minimálně tříčlenná 

4 6 000 001 Kč a více Postupuje se podle zákona o veřejných zakázkách. 

 

Schváleno na 3. schůzi Rady města Jevíčko dne 3. 12. 2018 

Zpracoval Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta 


