Příloha č. 1 k čj. 303/2014-32

Dodatek č. 4.1 k Závazným minimálním požadavkům na technickou charakteristiku elektronických tržišť veřejné správy
Změna v dokumentu Závazné minimální požadavky na technickou charakteristiku elektronických tržišť veřejné správy, verze 2

Tabulka 2 – Finanční limity pro veřejné zakázky účinné od 1. 1. 2014
Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH

Kategorie zadavatele

Dodávky
od

Česká republika

§2 odst. 2 písm. a)

Státní příspěvkové
organizace
Územní samosprávné
celky
Příspěvkové organizace
územně
samosprávných celků

§ 2 odst. 2 písm.
b)

Jiné právnické osoby

§ 2 odst. 2 písm.
c)

Služby
do

(0

2 000 000)

od

Stavební práce
do

(0

2 000 000)

od

do

(0

6 000 000)

§ 2 odst. 2 písm.
d)
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Postupy pro veřejného zadavatele
Veřejná zakázka malého rozsahu – druhy zadávacího řízení
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Dodávky
od

Přímé zadání

Služby
do

od

Stavební práce
do

od

do

(0

100 000)

(0

100 000)

(0

100 000)

Uzavřená výzva

<100 000

750 000)

<100 000

750 000)

<100 000

2 500 000)

Otevřená výzva

<750 000

2 000 000)

<750 000

2 000 000)

<2 500 000

6 000 000)

E-aukce malého rozsahu pro VZ malého
rozsahu

<100 000

2 000 000)

<100 000

2 000 000)

<100 000

6 000 000)

Přímé zadání je možné použít i v případě, že má VZ předpokládanou hodnotu vyšší, než je uvedeno v tabulce výše. V tomto případě
však bude e-tržiště po dodavateli vyžadovat odůvodnění takovéhoto postupu. Toto odůvodnění bude v e-tržišti uveřejněno.
Uzavřenou výzvu je možné použít i v případě, že má VZ předpokládanou hodnotu vyšší, než je uvedeno v tabulce výše. V tomto
případě však bude e-tržiště po dodavateli vyžadovat odůvodnění takovéhoto postupu.
Zároveň je vždy možné VZ zadat v jakémkoliv přísnějším režimu.
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Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH

Kategorie zadavatele
Dodávky
od
- Česká republika 1)
- Státní příspěvkové
organizace 2)
- Územně samosprávné
celky
- Příspěvkové
organizace územně
samosprávných celků
- Jiné právnické osoby

Služby
do

od

Stavební práce
do

od

do

§2 odst. 2 písm. a)
<2 000 000

3 395 000)

<2 000 000

3 395 000)

<6 000 000

10 000 000>

<2 000 000

5 244 000)

<2 000 000

5 244 000)

<6 000 000

10 000 000>

<2 000 000

5 244 000)

§ 2 odst. 2 písm. b)

§ 2 odst. 2 písm. c)

§ 2 odst. 2 písm. d)

Výjimky
- Ministerstvo obrany 3)

§2 odst. 2 písm. a)

- Česká republika 4)

§2 odst. 2 písm. a)

- Státní příspěvkové
organizace 5)

<2 000 000

5 244 000)

§ 2 odst. 2 písm. b)
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1), 2) pokud se nejedná o výjimky
3)
platí pouze pro zboží neuvedené v příloze nařízení vlády
4), 5) pouze pro veřejné zakázky na služby uvedené v:
a) příloze č. 1 k zákonu v kategorii 5, jejichž klasifikace podle přímo použitelného předpisu ES odpovídá referenčním
číslům CPC 7524, 7525 a 7526 a v kategorii 8
b) příloze č. 2 k zákonu
Pokud se na e-tržišti rozhodne zadávat VZ dotovaný zadavatel, bude postupovat podle ustanovení platných pro jinou právnickou
osobu.
Sdružení zadavatelů na e-tržišti postupuje s využitím limitů toho zadavatele účastnícího se sdružení, který má limity nejpřísnější
(tj. nejnižší).
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