Obec Svatý Jan pod Skalou
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
č. 1/2018
I.
Veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále také jen VZMR) je veřejná zakázka, jejíž
předpokládaná hodnota nedosáhne hodnoty:
-

2 000 000,- Kč bez DPH u dodávek a služeb,

-

6 000 000,- Kč bez DPH u stavebních prací.

Zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, (dále jen ZVZ) musí však
dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
1) Závazná pravidla pro VZMR v hodnotě do 100.000,-Kč bez DPH na dodávky, služby
nebo na stavební práce
- Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto úkony
je starosta, nebo místostarosta obce.
- Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce, jejichž celková hodnota je
stanovena do 100.000,- Kč bez DPH, může zadavatel stanovený pro takovou zakázku
vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností
(informace z dostupných ceníků, internetu, e-mailových nabídek apod.).
2) Závazná pravidla pro VZMR v hodnotě od 100.001,- do 750.000,-Kč bez DPH v případě
VZMR na dodávky, služby nebo na stavební práce
Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto úkony je
starosta, nebo místostarosta obce.
Veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:
- Výzva alespoň dvěma dodavatelům k podání cenové nabídky (popřípadě s dalšími
podmínkami plnění, pokud již nemá zadavatel aktuální cenové nabídky k dispozici).
Výběr provede pověřenou osobou určená tříčlenná komise, která o výběru sepíše záznam.
- Uzavření smlouvy (uzavřením smlouvy se v tomto případě rozumí rovněž doručení
dodavatelem potvrzené objednávky či přímé poskytnutí požadovaného plnění
dodavatelem).

Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto úkony je
starosta nebo místostarosta obce.
Zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých má věrohodné informace, že jsou z
hlediska své schopnosti, požadované odbornosti a zkušeností schopni plnění řádně a včas
dodat.
Veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:
- Výzva alespoň třem dodavatelům k podání cenové nabídky (s vymezením
požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění) a to například emailovou
formou. Výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání
zakázky (hodnotící kritéria), která však nemusí být vymezena jako hodnotící kritéria podle
ZVZ. Doba pro podání nabídek dodavateli je minimálně 10 dní, výzva bude obsahovat
možnost zrušení zadávacího řízení.
- Výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií provede
pověřenou osobou určená tříčlenná komise.
- Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (uzavřením smlouvy se u dodávky zboží
rozumí rovněž doručení dodavatelem potvrzené objednávky).
3) Závazná pravidla pro zadávání VZMR v hodnotě od 750.001,-Kč bez DPH do
2.000.000,-Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od
750.001,-Kč bez DPH do 6.000.000,-Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na
stavební práce
Veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:
- Výzva nejméně čtyřem dodavatelům k podání nabídky v mezích požadavků zadavatele.
Zveřejnění výzvy na úřední desce, případné uveřejnění výzvy na internetových stránkách
obce, výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání
zakázky (hodnotící kritéria), která však nemusí být vymezena jako hodnotící kritéria podle
ZVZ; doba pro podání nabídek dodavateli je minimálně 15 dní, výzva bude rovněž
obsahovat možnost zrušení zadávacího řízení.
- Výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií navrhne
se stručným písemným zdůvodněním pověřenou osobou určená tříčlenná komise. Výběr
potvrdí zastupitelstvo obce usnesením.
- Realizace na základě uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem. Ostatní dodavatelé se
písemně vyrozumí o výsledku.
- Pokud žádná z nabídek nesplní kritéria zadání, zašle se zájemcům rozhodnutí o zrušení
řízení.
Pokud při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu obec zjistí, že je na segmentu trhu
s požadovaným plněním nižší počet dodavatelů, než je stanoveno výše, vyzve obec k
podání nabídky všechny dostupné dodavatele a tuto skutečnost poznamená výběrová
komise do zápisu.

II.
Výjimky z metodiky zadávání veřejných zakázek:
Lhůty pro podání nabídek mohou být zkráceny či zcela pominuty v případě, kdy může dojít
ke škodě z prodlení, nebo k ohrožení životů či zdraví lidí (např.: nákupy prostředků pro
údržbu komunikací nebo nemovitostí, havarijní stavy otopných systémů, vody, odpadů
apod.). V takovém případě musí dojít ke schválení výjimky starostou obce a na nejbližším
zasedání o tom bude informováno zastupitelstvo. Rovněž zápis o schválení výjimky bude
uveřejněn na www stránkách obce.

III.
Zrušení výběrového řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, a to i bez udání
důvodu.
Zadavatel je povinen zrušit výběrové řízení za podmínek uvedených v zákoně č. 134/2016
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít způsoby
zadávacího řízení stanovené ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou
použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými
ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

IV.
Kontrola dodržení postupu zadavatele:
Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadání zakázky budou výstupem
zadávacího řízení následující dokumenty, které jsou nezbytné pro osvědčení
transparentnosti a nediskriminace :
a) text výzvy požadovanému počtu dodavatelů k podání nabídky a dalších
dokumentů vymezujících předmět zakázky (např. zadávací dokumentace, pokud
je zpracována); případně zdůvodnění vyzvání nižšího než metodikou
požadovaného počtu dodavatelů,
b) nabídky podané dodavateli na základě výzvy zadavatele nebo jiné informace či
ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené dodavatelem,
c) stručný zápis o posouzení a hodnocení podaných nabídek,
d) rozhodnutí zadavatele (odpovědné osoby), popřípadě text usnesení o výběru
nejvhodnější nabídky se stručným zdůvodněním,
e) smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, popř. vč. dodatků k ní (popřípadě
objednávka).

Závěrečná ustanovení:
1. Změny a doplňky schvaluje zastupitelstvo obce jako dodatek směrnice.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení.
3. Schváleno v ZO dne 12.února 2018, číslo usnesení 7/23
.

……………………………
Ing. Jiří Bouček
starosta obce

