Statut
komise pro veřejné zakázky
I.
Zřízení komise
Komise pro veřejné zakázky (dále jen „komise“) byla zřízena usnesením Rady města Liberec
č. 18/2019 ze dne 8. 1. 2019 v souladu s ust. § 102 odst. 2 písmeno h) a § 122 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

II.
Složení komise
1) Členy komise, předsedu a místopředsedu komise jmenuje a odvolává Rada města
Liberec na základě návrhů, které k projednání předkládá garant komise.
2) O členství v komisi se může ucházet každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let a který
projeví zájem pracovat v komisi.
3) Komise má 5 členů.
4) Předseda komise má právo po dohodě s garantem navrhnout Radě města Liberec
odvolání člena komise z důvodu opakované neúčasti na jednání komise.
5) Tajemníkem komise je pracovník Magistrátu města Liberec, který je do této funkce
jmenován tajemníkem Magistrátu města Liberec.
6) Místopředseda komise zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo v případě
jeho nekonání, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
7) Garantem komise je primátor města.

III.
Postavení a činnost komise
1) Komise je zřízena dle zákona o obcích jako iniciativní a kontrolní orgán rady města.
2) Komise předkládá radě města svá stanoviska a náměty.
3) Komise se
-

-

vyjadřuje k zadávacím podmínkám připravovaných veřejných zakázek vyhlašovaných
statutárním městem Liberec, zadávaných v režimu dle zákona o zadávání veřejných
zakázek,
navrhuje ze svých členů svého zástupce do hodnotící komise, příp. komise pro jednání
a posouzení nabídky, a to u veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona o zadávání
veřejných zakázek.

4) Rada města řídí činnost komise, ukládá jí úkoly, projednává návrhy a náměty komise a
informuje ji prostřednictvím svého garanta o výsledku projednávání.
5) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Jednání a rozhodování komise se
řídí jednacím řádem, který pro své potřeby vydává a schvaluje komise.

6) Tajemník komise zabezpečuje činnost komise po stránce organizační, technické a
materiální, zajišťuje svolání jednání komise, materiály pro jednání, zpracovává zápisy
z jednání komise. Není členem komise, nemá v ní právo hlasovací ani rozhodovací.
7) Pozvánka na zasedání komise musí být vyhotovena jménem předsedy komise, termín
konání zasedání musí být předsedou odsouhlasen předem. Též v případě telefonického
svolání zasedání musí být termín předsedou odsouhlasen předem.
8) Předseda komise může zvát na zasedání komise další odborníky.
9) Garant má právo účastnit se zasedání komise s hlasem poradním.
10) Zasedání komise se účastní též zástupce odboru zadávajícího veřejnou zakázku.

IV.
Odměňování členů komise
Členům komise mohou být za jejich práci přiznány odměny v souladu s platnými právními
předpisy.

V.
Závěrečná ustanovení
1) Statut komise byl schválen usnesením Rady města Liberec č. 91/2019 ze dne 22. 1. 2019
2) Změny ve statutu komise schvaluje rada města.
3) Statut nabývá účinnosti dnem 22. 1. 2019. K tomuto datu pozbývá účinnosti dosud platný
statut komise.
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