Obec Větřkovice, Větřkovice 197, 747 43 Větřkovice u Vítkova

SMĚRNICE
k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Článek I.
Předmět směrnice
tato směrnice upravuje postup Obce Větřkovice (dále jen „obec“ nebo „zadavatel“) při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, které jsou obecnou výjimkou z působnosti zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Článek II.
Vymezení pojmů
Zadavatel:

Obec Větřkovice

Pověřená osoba zadavatele – starosta obce nebo místostarosta obce
Jiné osoby – všechny ostatní osoby zúčastněné při zadávání veřejných zakázek, zejména členové
komise pro otevírání nabídek a hodnotící komise a jejich náhradníci, zájemci, účastníci, dodavatelé a
ostatní.
Článek III.
Veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejné zakázky malého rozsahu musí být zadány v souladu se zásadami stanovenými v ustanovení §
6 zákona, tzn. v souladu se zásadou transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace.
Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota
nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2.000.000,- Kč bez
DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6.000.000,- Kč bez DPH.
Článek IV.
Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
A. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky nebo služby do 199.999,- Kč bez DPH a veřejná
zakázka malého rozsahu na stavební práce do 299.999,- Kč bez DPH:

-

výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami
plnění), či objednávka plnění, a to i e-mailovou formou,
-

uzavření smlouvy pověřenou osobou zadavatele (uzavřením smlouvy se rozumí rovněž
doručení dodavatelem potvrzené objednávky),

-

možnost rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky (podaná nabídka nesplňuje
podmínky zadavatele stanovené ve výzvě).

B. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky nebo služby od 200.000,- Kč bez DPH do
999.999,- Kč bez DPH a veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce od 300.000,- Kč bez
DPH do 2.999.999,- Kč bez DPH:
-

výzva nejméně třem dodavatelům k předložení cenové nabídky (obsahem výzvy musí být
stanovení předmětu veřejné zakázky, doba a místo plnění, lhůta pro podání nabídek,
požadavky na nabídku, hodnotící kritéria, případně i stanovení dalších podmínek plnění
zadavatelem; bude-li se jednat o plnění, kdy bude v republice pouze jediný dodavatel, pro tento
případ existuje výjimka, že je možné oslovit i jednoho dodavatele),

-

okruh oslovovaných dodavatelů se musí u veřejné zakázky obdobného charakteru plnění měnit,
ledaže oslovení stejných dodavatelů je odůvodněno specifickým předmětem plnění veřejné
zakázky,

-

lhůta pro podání nabídek musí být minimálně 7 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy
dodavatelům (přípustné je odeslání elektronicky např. e-mailem s potvrzením o odeslání/přijetí),

-

rozhodnutí o jmenování komise pro otevírání nabídek (tříčlenná), hodnotící komise (tříčlenná) –
hodnotící komise může být pověřena otevíráním nabídek,

-

pověřená osoba zadavatele může sama provést posouzení a hodnocení nabídek, je-li
hodnotícím kritériem zvolena nejnižší nabídková cena,

-

protokol komise popisující průběh jednání komisí a obsahující posouzení a hodnocení nabídek
podaných ve lhůtě pro podání nabídek, podepsaný všemi členy komise,

-

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených
hodnotících kritériích, případně rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka, nesplňuje-li
nabídka požadavky zadavatele definované ve výzvě, nebo v případě porušení zadávacích
podmínek uvedených ve výzvě,

-

možnost rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky, a to i bez uvedení důvodu (musí být
vyhrazeno ve výzvě).

-

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v nabídce podané ve lhůtě pro
podání nabídek,

-

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem schvaluje Zastupitelstvo obce

-

dodatky ke smlouvě s vybraným dodavatelem na více práce a méně práce, jejichž hodnota
překračuje 15% vysoutěžené ceny (bez DPH), schvaluje Zastupitelstvo obce.

C. Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky nebo služby od 1.000.000,- Kč bez DPH do
1.999.999,- Kč bez DPH a veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce od 3.000.000,- Kč
bez DPH do 5.999.999,- Kč bez DPH:
-

výzva nejméně třem dodavatelům k předložení cenové nabídky (obsahem výzvy musí být
stanovení předmětu veřejné zakázky, doba a místo plnění, lhůta pro podání nabídek,
požadavky na nabídku, hodnotící kritéria, případně i stanovení dalších podmínek plnění
zadavatelem; bude-li se jednat o plnění, kdy bude v republice pouze jediný dodavatel, pro tento
případ existuje výjimka, že je možné oslovit i jednoho dodavatele),

-

lhůta pro podání nabídek musí být minimálně 10 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy
dodavatelům (přípustné je odeslání elektronicky např. e-mailem s potvrzením o odeslání/přijetí),

-

ustanovení alespoň tříčlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek, navrhuje a jmenuje
starosta obce, v případě nepřítomnosti starosty i místostarosta,

-

zdůvodnění doporučení komise s ohledem na hodnotící kritéria pověřené osobě zadavatele,

-

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a sdělení této informace všem
účastníkům výběrového řízení, resp. rozhodnutí zadavatele o vyloučení, nejsou-li splněny
zadávací podmínky zadavatele definované ve výzvě,

-

možnost rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky, a to i bez uvedení důvodu (musí být
vyhrazeno ve výzvě).

-

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v nabídce podané ve lhůtě pro
podání nabídek,

-

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem schvaluje Zastupitelstvo obce

-

dodatky ke smlouvě s vybraným dodavatelem na více práce a méně práce, jejichž hodnota
překračuje 15% vysoutěžené ceny (bez DPH), schvaluje Zastupitelstvo obce.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a
kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může ekonomickou výhodnost
nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.
Součástí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, resp. rozhodnutí o vyloučení musí být vždy
odůvodnění takového rozhodnutí zadavatele.
Zadavatel je oprávněn poskytovat vysvětlení zadávacích podmínek, a to na základě žádosti dodavatelů,
případně i bez předchozí žádosti.
Změní-li zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek zadávací podmínky, pokud to povaha změny
zadávacích podmínek vyžaduje, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Má-li změna zadávacích
podmínek vliv na okruh potenciálních dodavatelů, je povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek o
celou její původní délku.

Kompletní dokumentace k veřejné zakázce musí být zadavatelem archivována po dobu minimálně 5 let
ode dne uzavření smlouvy, resp. ode dne uzavření posledního dodatku k uzavřené smlouvě.
Je-li předmět veřejné zakázky financován z dotačního programu, musí se zadavatel řídit při zadávání
veřejné zakázky malého rozsahu metodickým pokynem poskytovatele dotace. Je-li tato směrnice ve
svých podmínkách přísnější než metodický pokyn poskytovatele dotace, použije zadavatel při zadávání
veřejné zakázky malého rozsahu tuto přísnější podmínku.
Pověřená osoba zadavatele zajistí splnění povinnosti uveřejnit uzavřenou smlouvu a následně informaci
o skutečně uhrazené ceně na profilu zadavatele v souladu s § 219 zákona.
Obec zrušuje směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla účinná od 25. září
2016 do 16. prosince. 2019
Tato směrnice nabývá platnosti schválením ZO Větřkovice dne 16. 12. 2019 na X. zasedání ZO
Větřkovice pod bodem 14/X.
Směrnice nabývá účinnosti 1. dnem ode dne schválení ZO Vetřkovice.

Ve Větřkovicích 16. 12. 2019

podepsal
Miroslav Digitálně
Miroslav Černoch
2019.12.17
Černoch Datum:
14:03:54 +01'00'

Miroslav Černoch, starosta obce

