Směrnic e e.
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upravuJícízadávání veřeiných zakázek malého rozsahu obce Obořště, lČ: 00242934

čl. t

Předmět úpravy, obecná ustanovení

1)
2)

o

Tato směrnice upravuje závazný postup obce Obořiště při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu podle zákona č. 13412016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon").

Směrnice stanovuje závazný postup obce při zadávání veřejných zaKázek malého
rozsahu na dodávky, služby nebo stavební práce, které se uskutečňujíza úplatu na
základě písemnésmlouvy nebo objednávky a jejichž předpokládaná hodnota je rovna
nebo nižší2.000.000,_ Kč bez DPH u síužeba dodávek a rovna nebo nižší6.000.000,Kč bez DPH u stavebních prací, Veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je
vyššínež 2.000,000,- Kč bez DPH, resp, vyššínež 6.000,000,- Kč bez DPH budou obcí
zadány v zadávacím řízenídlevýše uvedeného zákona.
Veřejné zakázky malého rozsahu (§27 zákona) není obec povinna zadat v zadávacím

řízení podle § 31 zákona, je však povinna dodržet zásadu transparentnosti, přiměřenosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace (§ 6 zákona).lZadavatel je při vytváření
výběrú- dodavatele, povinen za
zadávacích podmínek, hodnocení nabídek
předpokladLr, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné,dodžovat
zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a
inovací ve smyslu § 6 a násl, zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odŮvodnit.

a

4\

Zadavatel musí stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s § 16 a
násl, zákona.

5)

Starosta zaiistí zpracování příslušných podkladů pro aadávání veřejné zakázky malého
roz§ahu, popř. pověří zpracováním odbornou osobu.

6)

Výzvu, příp. dalšídokumenty vyplývajícíz postupu dle této směrnice a zákona
podepisuje jménem zadavatele starosta obce, v případě jeho nepřítomnosti
místostarosta obce.

čt. z

Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Veřejné ?akázkv ,maléhq, rotsahu n3 §lužbv, dodávKy

a

stavgb,ní p{áce, ieiichŽ
předpokládaná hodnotq ie royn? nqbo nižšínež 300.000,-_Kč bez PPH"

1)

2t

3)
4)

,

Zadání zakázky je plně v kompetenci starosty obce.

$tarosta rozhodne o přímém zadání veřejné zakázky, a to za cenu v místě a čase
obvyklou. Přizadání je povinen vycházet ze znalostitrhu.
Zakázky lze řešítvystavením objednávky nebo uzavřením smlouvy,
Starosta můžeprovést zadání zakázky formou poptávky několika dodavatelům,

Veřeiné zaKázkv malého rgzsahu na stavební prácq. iejichž předpokládaná hodngla ie vvšší
než 300.000,- Kč bez DPH a ie nižšínebo rovna 600,000.- Kč bez DPH.

1)

U těchto veřejných zakázek malého rozsahu je třeba vyzvat nejméně 1 dodavatele

k předložení cenové nabídky s vymezením předmětu plnění, popř. s dalšími podmínkami

plnění.

2)

O uzavřenísmlouvy s dodavatelem rozhoduje zastupitelstvo obce.

Veřeiné zaká4kv ma!éhq ro4§ahu na sluřbv.a .doťávky. ielich p_ředppkládqná hodnotq óini
více, než 30Q.Q00,- Kř Fez DPH aje nižšínebo rovna 1.000.0.0.0.- líě bgz DPH. 9 n? stavební
práce, jeiic.hž předqgkládaná hodnotg ěiní ví99 než 600.090,: KĚ bez DPl,.t q ie nižšíne§o
rovna 2.,00Q.Q00.- Kč bez DPH.
1) U těchto veřejných zakázek malého rozsahu je třeba vyzvat nejméně 3 dodavatele
k předložení nabídky. Lhůta pro podání nabídek nesmí biýt stanovena kratšínež 7
kalendářních dnů. Znění výzvy rnůžeblýt uveřejněno na úřednídesce obce nebo na
profilu zadavatele. V případě uveřejnéní výzw na úřednídesce obce nebo na profilu
zadavatele, musí blýt výzva uveřejněna po celou lhůtu pro podání nabídek.
Yýzva k podání nabídky musíobsahovat alespoň:
r ldentifikační údaje zadavatele
. označeníveřejné zekázky a vymezení předmětu zakázky
. Místo a dobu plnění
r Lhůtu pro podání nabídek
. způsob a místo podání nabídek
e požadavky na epracování a obsah nabídky
r obchodníaplatebnípodmínky
. požadavky na splnění kvalifikace
r Dalšípožadavky a podmínky zadavatele
r vymezení hodnotícíchkritériípro zadáníveřejné zakázky
o ustanovení o tom, že zadavate| můževeřejnou zaézku i bez udání důvodu
zrušit, a to nejpozdějido uzavřenísmlouvy s vybraným dodavatelem

2}

3)

$tarosta obce ustanovíhodnotícíkomisi, která bude rovněž otevírat obálky s nabídkami,
v počtu nejméně 3 členůa 1 náhradníka pro případ nepřítomnosti některého z členů
hodnotící komise. Komise zvolí ze svého středu předsedu a otevře neveřejně nabídky
(pokud nebude stanoveno iinak),
Z jednání hodnotícíkomise

se pořizuje písemný zápis, kteqý musí obsahovat alespoň
označeníveřejné zakázky; seznam podaných nabídek vč. identlfikačních údajů
dodavatelů; $eznam vyřazených nabídek a zdůvodněnívyřazení nabídek, pokud byly
některé nabídky vyřazeny; §eznam členůhodnotící komise; hodnotící kritéria; popis
hodnooení jednotlivých nabídek; výsledek hodnocení nabídek, podpisy členůhodnotící
komise, Nabídky, které nesplňují zadávací podmínky, komise vyřadí. Hodnotící komise
můžepo dodavatelích požadovat, aby v přiměřené lhůtě objasnili předložené údaje či
doklady nebo doplnili dalšíchybějící udaje či doklady - v takovém případě hodnotící
komise nabídky vyřadí, až pokud dodavatel ve stanovené lhůtě neobjasní předložené
údaje či doklady nebo nepředloží dalšíchy€ící údaje či doklady, Za objasnění se
považuje ioprava položkového rozpočtu, pokud není dotěena celková nabídková cena.
O vyřazení nabídky bude dodavatel vyrozuměn způsobem stanoveným ve Výzvě.

4J O

výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
rozhoduje zastupitelstvo obce na základě doporučeníhodnotícíkomise,

5)

Pokud nebude ve Výzvě k podání nabídky stanoveno jinak, pak vybraný dodavatel
neúspěšnídodavatelé musí být o výsledku výběrového řízení písemně informováni.

i

Veřej§é zakázkv malého rozsahu na službv a dodávkv, jejichž předpokládaná hodn.gta Ěiní
nejméně 1,000.001,- KĚ bez DPH a ie._nižšínebo rovna 2.QQQ,Q00,- KĚ bez DPH. a na
stavební práce. ieiichž předpgkládaná hg{nota činíneiméně 2.000,001"- Kč Fez DPH a ie
nižšíneborovna 6,009.000.- Kč bez DPH.

1)

U těchto veřejných zakáze? malého rozsahu je třeba vyzvat nejméně 3 dodavatele
k předložení nabídky. Lhůta pro podání nabídek nesmí být stanovena kratšínež 10

kalendářních dnů. Znění výzvy můžebýt uveřejněno na úřední desce obce nebo na
profilu zadavatele. V případě uveřejnění výzvy na úřednídesce obce nebo na profilu
zadavatele, musí bÝvýzva uveřejněna po celou lhůtu pro podání nabídek,

2)
3)

Výzva k podání nabídky musí obsahovat alespoň;
. ldentifikačníúdaje zadavatele
. označeníveřejné zakázky a vymezení předmětu zakázky
. Místo a dobu plnění
r Lhůtu pro podánínabídek
o způsob a místo podání nabídek
r Požadavky na zpracování a obsah nabídky
. obchodní a platební podmínky
r Požadavky na splnění kvalifikace
l Dalšípožadavky a podmínky zadavatele
o vymezení hodnotícíchkritériípro zadání veřejné zakázky
l ustanovení o tom, že zadavatel můževeřejnou zakázku i bez udání důvodu
zrušit, a to nejpozději do uzavřenísmlouvy s vybraným dodavatelem
Starosta obce ustanoví hodnotícíkomisi, která bude rovněž otevírat obálky s nabídkami,
v počtu nejméně 3 členůa 1 náhradníka pro případ nepřítomnosti některého z členů
hodnotící komise. Komise zuolí ze svého středu předsedu a otevře neveřejně nabídky
(pokud nebude stanoveno jinak).
Z jednání hodnotícíkomise

se pořizuje písemný zápis, ktelý musí obsahovat alespoň
označeníveřejné zakázky: seznam podaných nabídek vč. identifikačních údajů
dodavatelů; §eznam vyřazených nabídek a zdůvodněnívyřazení nabídek, pokud byly
některé nabídky vyřazeny; §eznam členůhodnotící komise; hodnotící kritéria; popis
hodnocení jednotlivých nabídek; výsledek hodnocení nabídek, podpisy členůhodnotící
komíse. Nabídky, které nesplňují zadávací podmínky, komise vyřadí, Hodnotící komise
můžepo dodavatelích požadovat, aby v přiměřené lhůtě objasnili předloženéúdaje či
doklady nebo doplnili dalšíchybějící údaje či doklady * v takovém případě hodnoticí
komise nabídky vyřadí, až pokud dodavatel ve stanovené lhůtě neobjasní předložené
údaje či doklady nebo nepředloží dalšíchybějící údaje či doklady, Za objasnění se
považuje ioprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena.
O vyřazení nabídky bude dodavatelvyrozr"rměn způsobem stanoveným ve Výzvě,

4) O

5i

výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
rozhoduje zastupitelstvo obce na základě doporučeníhodnotícíkomíse.
Pokud nebude ve Výzvě k podání nabídky stanoveno jinak, pak vybraný dodavatel

neúspěšnídodavatelé musí být o výsleďku výběrového řízení písemně informováni.

i

čl, r

Zrušenívýběrového řízeníveřejných zakázek malého rozsahu
Výběrové řízeníje možno zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy. Všichni
dodavatelé, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek, musí být o zrušení
výběrového řízení bezodkladně písemně informováni,
čt, +
Uveřejňování smlouvy a skuteěně uhrazené ceny

1)

2)

§mlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rožsahu, včetnévšech jejích změn a
dodatků, jejížcena přesáhne 500.000,- Kč bez DPH, je zadavatel povinen uveřejnit na
profilu zadavatele, a to do 15 dnů od jejich uzavření.
Zadavatel je povinen uveřejnit na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za
plnění smlouvy v souladu s ustanovením § 219 zákona.

čl. s

Výjimky z působnosti směrnice
Zadavatel není povinen postupovat podle této směrnice v případě následujících veřejných
zakáze( malého rozsahu
:

1) Zadávání

veřejných zakázek v souvislosti s živelnou či jinou pohromou;

2') Zadávání veřejných zaházek ve rnýjimečných případech v souvislosti s urychleným
řešením nepředvídatelné události (poruchy, opravy, škody na majetku obce apod.

3)

vyžadujícírychlý zásah);
Zadávánl veřeJných zakázek na poskytnuti bankovního rívěru, zadáni takové veřejné
zakázky však musí schválit zastupitelstvo obce;

4'1 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které budou §polufinancovány
prostředků, Výběrová řízeníse budou řídit pravidly poskytovatele dotace.

z dotačních

čl 6

Úěinnost
Tato směmice nabývá ú§nlosti dnem
dne .aéi..{8j usne§áním e.

.7/"Zl

./ls./A3a
'

základě *chválení zastupitelstvem obce

Karel Dlouhý
starosta obce
C.}BEC
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