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Postup zadávání zakázek malého rozsahu Městské části Praha – Slivenec 

 

1. Veřejné zakázky na dodávky, služby či stavební práce s předpokládanou hodnotou do 100 000 Kč  
- lze zadat přímou objednávkou nebo smlouvou zvolenému dodavateli 
- smlouvu či objednávku podepisuje starosta MČ 

 
2. Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou od 100 000 Kč do 500 000 Kč na dodávky, služby či 

stavební práce  
- písemná cenová poptávka nejméně třem dodavatelům nebo zveřejnění na úřední desce MČ 

Praha – Slivenec 
-  v odůvodněných případech lze vyzvat pouze jednoho dodavatele (odůvodnění podepsané 

starostou MČ je součástí dokumentace zakázky) 
- posouzení nabídek a doporučení výběru dodavatele provádí 3 členná komise 
-  o výběru dodavatele rozhoduje starosta na základě protokolu z jednání komise a podepisuje 

smlouvu 
 

3. Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč na dodávky a služby 
a do 3 000 000 Kč na stavební práce 

- písemná výzva k předložení nabídek nejméně pěti dodavatelům nebo se zveřejní na 
profilu zadavatele 

- v odůvodněných případech lze vyzvat pouze jednoho dodavatele. Odůvodnění musí být 
doloženo odborným posudkem a je součástí dokumentace zakázky. 

- posouzení nabídek a doporučení výběru zhotovitele provádí nejméně 3 členná komise 
- o výběru dodavatele rozhoduje zastupitelstvo MČ na základě protokolu z jednání komise 

a podpisem smlouvy je pověřen starosta MČ 
 

4. Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou od 1 000 000 Kč na dodávky a služby a od 
3 000 000 Kč na stavební práce 

- písemná výzva k předložení nabídek nejméně pěti dodavatelům nebo se zveřejní na 
profilu zadavatele 

- posouzení nabídek a doporučení výběru zhotovitele provádí 5 členná komise 
- o výběru dodavatele rozhoduje zastupitelstvo MČ na základě protokolu z jednání komise 

a podpisem smlouvy je pověřen starosta MČ 
 

5. Komise je poradním orgánem zadavatele. Členy komise jmenuje starosta. Min. počet členů 
komise je 3 pro zakázky s předpokládanou hodnotou do 1 000 000 Kč na dodávky a služby a do 3 
000 000 Kč na stavební práce až 5 členů pro zakázky s vyšší předpokládanou hodnotou. O 
posouzení nabídek a výběru dodavatele komise vyhotovuje vždy protokol z jednání komise a 
podepisují je všichni členové komise. 

6. Uvedené finanční částky jsou bez DPH.  
7. Objednávky či smlouvy s plněním nad 50 000,- Kč musí být zveřejněny v registru smluv v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění. 
8. Směrnice nabývá účinnosti schválením usnesení zastupitelstva MČ č………ze dne ……..a nahrazuje 

směrnici pro zakázky malého rozsahu v MČ Praha – Slivenec ze dne 19. 4. 2011 


