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DODATEK Č. 2 PŘEDPISU
RADY KRAJE

Č. PR 01/2015
PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

KARLOVARSKÝM KRAJEM A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝMI 
ORGANIZACEMI

Zpracovatel: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

Rozsah působnosti: krajský úřad, příspěvkové organizace Karlovarského kraje

Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: Počet metodických 
dohlídek ročně:

9. 5. 2016 2 0 2

Tímto dodatkem se mění:
PR 01/2015

Originál dodatku je uložen: Odbor správních agend a krajský živnostenský 
úřad

Elektronická podoba dodatku je uložena: Portál úředníka krajského úřadu

Předpis je zveřejněn na internetových stránkách 
Karlovarského kraje

Za odbor správních agend a krajský živnostenský 
úřad schválil:

Ing. Daniel Matějíček, odbor správních agend a 
krajský živnostenský úřad

Manažer kvality:

Karel Kolařík, oddělení interního auditu
Rada kraje schválila usnesením č. RK 447/05/16 
ze dne: 9. 5. 2016

JUDr. Martin Havel, hejtman Karlovarského 
kraje

Obdrží: všichni vedoucí odborů krajského úřadu
všichni ředitelé příspěvkových organizací
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Rada Karlovarského kraje se usnesla na tomto dodatku k předpisu rady kraje č. PR 01/2015 Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi zřízenými 
krajem. 

d o d a t e k :

A. Článek VIII. se nahrazuje novým textem:

Čl. VIII.
Zadávání veřejných zakázek do 250 tis. Kč bez DPH

1. Zadání veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 tis. Kč bez DPH, je při 
respektování zákona v působnosti pověřeného zaměstnance zadavatele. 

a) Veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 50 tis. Kč bez DPH, mohou být zadány 
přímým zadáním oslovením jednoho dodavatele, při respektování obvyklých cen na trhu,

b) V případě veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 50 tis. Kč bez DPH a 
zároveň nižší než 250 tis. Kč bez DPH, je pověřený zaměstnanec zadavatele povinen prokazatelně 
doložit průzkum trhu minimálně u 3 dodavatelů.  
  

2. O nejvhodnější nabídce rozhoduje pověřený zaměstnanec zadavatele. Smlouvu s uchazečem podepisuje 
pověřený zaměstnanec zadavatele v souladu s vnitřními organizačními předpisy zadavatele. 

B. Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením rady kraje č. RK 447/05/16 ze dne 9. 5. 2016.

C. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem schválení.

……………………………….
JUDr. Martin Havel, v. r.

hejtman kraje
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