Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím 222
Čl. 1.
Úvodní ustanovení
1. ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím 222 je v souladu s § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) zadavatelem veřejné
zakázky.
2. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím
222 (dále jen „Pravidla“), jsou zpracována ke sjednocení a konkretizaci postupu při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu postupem dle § 31 ZZVZ, kdy zadavatel není
povinen zadat zakázku v zadávacím řízení*.
3. Výběrové řízení je postup zadavatele stanovený těmito pravidly, jehož účelem je zadání
veřejné zakázky malého rozsahu, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového
řízení.
4. Tato pravidla se nevztahují na zadávání veřejných zakázek, jejichž režim zadávání se řídí
zákonem (§ 24 ZZVZ), tj. na veřejné zakázky podlimitní (§ 25 ZZVZ) a nadlimitní (§ 26
ZZVZ), případně zakázky zadávané ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ).
5. Tato pravidla jsou plně v souladu zákonnými a ostatními souvisejícími právními předpisy a
organizačním řádem ZŠ český Krumlov, Za Nádražím 222.
Čl. 2.
Kategorie zakázek dle předpokládané hodnoty zakázky
1. Veřejná zakázka malého rozsahu (dále také jako „VZMR“) je zakázka, jejíž předpokládaná
hodnota nedosáhne výše stanovené v § 27 ZZVZ s tím, že:
a) veřejná zakázka na dodávky a služby nedosáhne hodnoty 2.000.000,- Kč bez DPH,
b) veřejná zakázka na stavební práce nedosáhne hodnoty 6.000.000,- Kč bez DPH.
2. VZMR jsou na základě Pravidel dále členěny podle předpokládané hodnoty zakázky
takto:
I. kategorie - VZMR do 200.000,- Kč bez DPH včetně,
II. kategorie – VZMR na dodávky a služby od 200.000,01 Kč do 2.000.000,- Kč bez DPH,
a VZMR na stavební práce od 200.000,01 Kč do 6.000.000,- Kč bez DPH.
3. Finanční limity uvedené v jednotlivých ustanoveních Pravidel se mohou měnit pouze
v návaznosti na novely zákona a v návaznosti na vydaná nařízení vlády.
4. Při zadávání VZMR dodrží zadavatel zásady uvedené v § 6 ZZVZ. Zadavatel bude dodržovat
zásadu transparentnosti a přiměřenosti, ve vztahu k dodavatelům zásadu rovného zacházení a
zákazu diskriminace, zadavatel nebude omezovat účast v zadávacím řízení dodavatelům
uvedeným v § 6 odst. 3 ZZVZ (sídlo dodavatele v EU, EHP, Švýcarské konfederaci,
existence mezinárodní smlouvy zaručující přístup dodavatelů k zadávané veřejné zakázce).

Zadávací řízení – postup zadavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož účelem je zadání veřejné
zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení
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Čl. 3
Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládanou hodnotou zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše úplaty za
plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích, kterou je zadavatel povinen stanovit pro účely
postupu ve výběrovém řízení před jeho zahájením nebo k okamžiku zadání VZMR, pokud
nebyla zadána ve výběrovém řízení.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech
plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti, a to bez ohledu
na zdroj financování jednotlivých plnění.
Při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky postupuje oprávněná osoba podle
zásad uvedených v ustanovení § 16 až § 23 ZZVZ.
Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty
Je-li zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet
předpokládaných hodnot všech částí zakázky.
Předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy na služby a dodávky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo
trvající dodávky nebo služby (např. úklid, ostraha nebo nákup kancelářských potřeb), se
stanoví jako součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být
zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců. V případě uzavírání smlouvy je
rozhodná předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy, maximálně však 48
měsíců. Je-li smlouva uzavřena na dobu delší než 48 měsíců nebo je uzavřena na dobu
neurčitou popř. nelze dobu trvání přesně vymezit, je rozhodnou výší úplaty úplata za 48
měsíců.
Zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty veřejných zakázek pokud jde o
zakázky, které budou pořizovány dle zcela aktuálních potřeb zadavatele a které nelze
objektivně dopředu vůbec předvídat a jsou realizovány jako důsledek např.
nepředvídatelných poškození, zničení majetkových hodnot apod. Stejně tak to platí pro
zakázky, které se pořizují opakovaně a nepravidelně, dle aktuálních potřeb zadavatele,
jejichž jednotková cena je v průběhu kalendářního roku proměnlivá (např. pohonné hmoty,
potraviny, letenky). Jedná se vždy o zakázky samostatné.

Čl. 4.
Oprávněné osoby
1. Oprávněnou osobou je ředitel ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím 222. V případě
nepřítomnosti ředitele je oprávněnou osobou zástupce ředitele.
1. VZMR realizuje a zadává oprávněná osoba, a to postupem, který je v souladu
s přílohami těchto Pravidel.
2. Oprávněná osoba zejména:
- rozhoduje o vyhlášení VZMR,
- stanoví podmínky zadání VZMR v souladu s přílohami těchto Pravidel,
- připravuje další dokumenty (např. podklady pro uzavření smluv atd.),
- je oprávněna za zadavatele v průběhu řízení vyřizovat běžnou korespondenci,
- ustanovuje komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek, která má
minimálně tři členy a již vždy tvoří právník, oprávněná osoba a osoba disponující
odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky,
- rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky,
- uzavírá objednávku nebo smlouvu s dodavatelem.

3. Oprávněná osoba je povinna zabezpečit průběh VZMR tak, aby tento byl v souladu se
zákonem, právními předpisy souvisejícími a vnitřními předpisy.
4. Oprávněná osoba je povinna postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky s
cílem snížit její hodnotu pod stanovené limity (viz. čl. 3 Pravidel – Předpokládaná hodnota).
5. V případě použití elektronické aukce (dále také jako „e-aukce“) musí být účastník seznámen
s podmínkami, které jsou pro tuto formu požadovány.
6. Oprávněná osoba je povinna v případě uzavírání konkrétní smlouvy s vybraným účastníkem
zajistit, aby ve smluvním dokumentu byl výslovně udělen souhlas s uveřejněním smlouvy vč.
jejich příloh, a to:
- u fyzických osoba a fyzických osob podnikajících výslovný souhlas i s uveřejněním
osobních a citlivých údajů ve smyslu příslušných právních předpisů (GDPR - nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů; zákon č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).
Souhlas s uveřejněním osobních údajů je potřeba zajistit i od členů komise a přizvaných
odborníků, mají-li být jejich osobní údaje zveřejněny.
7. Smlouvy s vybraným účastníkem uzavírá oprávněná osoba.
8. Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost se
hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru
nákladu životního cyklu a kvality. Ekonomická výhodnost nabídek může být
hodnocena také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví pravidla hodnocení nabídek. Zadavatel
stanoví kritéria hodnocení, metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a
váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii. Zadavatel při stanovení pravidel
hodnocení nabídek postupuje přiměřeně dle § 114 až 118 ZZVZ.
9. VZMR nelze zadávat, pokud není kryta rozpočtem. VZMR, která není zařazena do rozpočtu,
lze vypsat s tím, že v zadání zakázky a ve smlouvě s dodavatelem musí být upravena
možnost odstoupení od smlouvy v případě nezajištění finančního krytí.
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Čl. 5.
Změna závazku ze smlouvy
Změna závazku ze smlouvy na VZMR je možná za podmínky, že nedojde k překročení
limitů stanovených pro VZMR dle § 27 ZZVZ, nedojde ke změně celkové povahy VZMR a
změna je nižší než
a) 10 % původní hodnoty závazku, nebo
b) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
Změna závazku ze smlouvy do 50 % původní hodnoty závazku je možná, pokud potřeba
změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat a pokud tato změna závazku nemění celkovou povahu VZMR a jestliže nedojde
k překročení limitů stanovených pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 ZZVZ.
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet těchto změn.
Pokud změnou závazku dojde k navýšení ceny, bude oprávněná osoba určena dle
předpokládané hodnoty stanovené jako součet ceny původní zakázky a ceny změny závazku.
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn a ceny
původní zakázky. V případě zveřejnění původní smlouvy nebo objednávky, musí být
stejným způsobem zveřejněna i její změna.

Čl. 6.
Výjimky v postupu při výběru dodavatele
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Oprávněná osoba se může odchýlit od postupu stanoveného těmito pravidly a zadat
zakázku bez výběrového řízení, pokud veřejná zakázka může být splněna pouze
určitým dodavatelem, neboť
a) předmětem plnění veřejné zakázky je jedinečné umělecké dílo nebo výkon
b) z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž,
c) je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv duševního
vlastnictví,
d) jedná-li se o výjimky uvedené v § 29 ZZVZ
e) je takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou
zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro
příslušné výběrové řízení (havárie apod.)
f) předmětem plnění je nákup knih a jiných informačních zdrojů do knihovních
fondů, nákup učebnic a jiných informačních zdrojů pro potřeby výuky, nákup
potravin
Skutečnost, která odůvodňuje odchýlení od postupu stanoveného pravidly, je třeba
náležitě odůvodnit a prokázat.
Dále se oprávněná osoba nemusí řídit těmito Pravidly a může rozhodnout o výjimce
z postupu zejména v těchto případech:
a) při dlouhodobých investičních akcích
b) hrozí-li nebezpečí z prodlení a nejedná se o případ krajně naléhavé události dle
čl. 6 odst. 1 Pravidel,
c) je-li to nutné pro zachování a rozvoj majetku ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím
222
d) z důvodu účelného a hospodárného využití majetku ZŠ Český Krumlov, Za
Nádražím 222 s tím, že musí dodržovat postup uvedený v čl. 2 bod 4 Pravidel.
Oprávněná osoba se nemusí řídit těmito pravidly v případech zadávání VZMR
připravovaných a spolufinancovaných z veřejných rozpočtů státu a EU, kdy je
oprávněná osoba povinna řídit se příslušnými platnými pravidly vztahujícími se k
poskytovaným finančním prostředkům.
Čl. 7.
Zveřejňování, evidence VZMR
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Oprávněná osoba je povinna vést evidenci zadaných VZMR a sledovat objem
celkového plnění obdobných, spolu souvisejících zakázek tak, aby nedošlo k překročení
limitů uvedených v čl. 2 bod 1 a 2.
Uveřejnění smlouvy
a) Oprávněná osoba uveřejní dle § 219 ZZVZ na profilu zadavatele uzavřenou smlouvu na
veřejnou zakázku, jejíž cena přesáhne 500.000,- Kč bez DPH, a to do 15-ti dnů od jejího
uzavření. Oprávněná osoba dále dle § 219 ZZVZ uveřejní na profilu zadavatele výši
skutečně uhrazené ceny za plnění této uveřejněné smlouvy, a to nejpozději do 3 měsíců
od splnění smlouvy. U smlouvy jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní oprávněná
osoba nejpozději do 31.3. následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy
v předchozím kalendářním roce. Nelze však zveřejnit informace, u kterých to vyžaduje
ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

b) Oprávněná osoba uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv, stanoví-li tak zákon
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv v platném znění. Zveřejněním smlouvy v registru
smluv je splněna povinnost zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele.
3. Další povinnost oprávněné osoby ke zveřejnění na profilu zadavatele u VZMR II. kategorie:
- výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace nebo informace, o získání zadávací
dokumentace na vyžádání,
- protokol z otevírání obálek, protokol hodnocení nabídek
- rozhodnutí o výběru
Čl. 7.
Účinnost pravidel
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2018. VZMR, které byly schváleny před účinností
těchto pravidel se řídí a budou dokončeny podle předpisů platných v době jejich zadání.
V Českém Krumlově, dne 30. 11. 2018
………………………..
podpis ředitele
Přílohy:
I.Přehled základních principů pro zadávání VZMR, pojmy používané v Pravidlech
II.Zadávání VZMR I. Kategorie
1) Postup pro zadávání
2) Zpráva o průzkumu trhu
III. Zadávání VZMR II. kategorie
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Postup pro zadávání
Návrh zadání VZMR
Čestné prohlášení ke střetu zájmů a mlčenlivosti
Výzva k podání na plnění VZMR – klasicky
Výzva k podání na plnění VZMR – e-aukce
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek
Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

