
Směrnice pro zadáxání veřej ných zakázek
malého rozsahu

obec: Rovečné

Adresa: Rovečnó 82

Směrnici zpracova|a: Ing.Eva Janoušková - místostarostka obce

Směrnici schválil: Leoš Petr - starosta obce

Projednríno a schváleno v Zo: 5.6.2013

Datum zpracovéní: 15.5. 2013

Veřeiná zakázka malého rozsahu

= v případě dodávek a služeb do hodnoty 1.000.000'- Kč

= v případě stavebních prací do hodnoty 3.000.000'- Kč

Veškeré uvedené částky předpokládaných hodnot zakazek je třeba uvažovat bez DPH.

Zadávani veřejných zakáyekmalého rozsahu obec nemusí realizovat v zadávacímÍízeru dle
zěkona, musí však postupovat transparentně. nediskriminačně a dodrŽovat zásadu rovného
zacháneru.

1) závazná pravidla pro zadávání veřejných zakrázek v hodnotě nepřesahující 30.000..Kč bez
daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakrízek na dodávky a sluŽby. resp. 30.000.-
Kč bez daně z přidané hodnotv v případě veřeiných zakázek na stavební práce

Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na ilčet zadavatele tyto úkony je
starosta obce

Veřejná zakétzka bude zadrína následujícím způsobem:
. výzvajednomu dodavateli k předloŽení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami
plněď), pokud nemá zaďavate| aktuální cenové nabídky již k dispozíci, ěi přímá objednávka
plnění, a to i například emailovou formou
. roáodnutí pověřené osoby zadavatelenazál<|adě dodavatelem předložené či jinak dostupné
aktuální nabídky
. uzavření smlouvy (uzavřením smlouvy se v tomto případě rozumí rovněž doručení
dodavatelem potvrzené objednávky či přímé poskýnutí požadovaného plnění dodavatelem)
U těchto veřejných zakazek je možné posfupovat i formou přímého nákupu v obchodě.



vymezena jako hodnotící kritéria podle zákona; doba pro podaní nabídek dodavateli je 21 dní
ý zv a rovněž bude ob s ahovat možno st zruš ení zadáv acího řizen|
. roáodnutí pověřené osoby zadavatele o doporučení nejvhodnější nabídky (na základě ve

ýzvě stanovených hodnotících kritérií) zastupitelstvu obce
. roáodnuti zadavatele (Zastupitelswa obce) o výběru nejvhodnější nabídky' pověření
k podpisu smlouvy a sdělení této informace všem účastníkům řizeru spolu se stručným
odůvodněním vyběru.

4) závazná pravidla pro zadávání veřejných zakrízek v hodnotě od 800.001"-Kč bez daně z
přidané hodnotv do 2.000.000.-Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných
zakrázek na dodávky a sluŽby" resp. od 1.000.00l.-Kč bez daně z přidané hodnot.v do
3.000.000.-Kč bez daně z přidané hodnotv v případě veřejných zakrízek na stavební práce.

Pověřenou osobou zadavate|e oprávněnou ěinit jménem a na účetzadavatele t5rto úkony je
starosta obce

Veřejná zakázka bude zadrína následuj ícím způsobem:
. ýzva nejméně třem dodavatelům k předloŽení nabídky v mezích poŽadavků zadavatele (s
ohledem na okolnosti může obec zvátžit, zda nevyzvat více dodavatelů) a uveřejnění výzvy
vhodným způsobem; výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, kÍerá jsou rozhodná pro
zadání zakazky (hodnotící kÍitéria), kÍerá však nemusí byt vymezena jako hodnotící kritéria
podle zékona1' doba pro podríní nabídek dodavateli je 2| dru; výzva rovněŽ bude obsahovat
mo žno st zrušení zadáv aciho ř ízent
. ustanovení alespoň tříčlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
. zdůvodněné doporučení (s ohledem na hodnotící kritéria) zadavateli ( Zastupitelstvu) k
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
. rozhodnuti zadavatele (Zastupitelswa obce) o vyběru nejvhodnější nabídky, pověření
k podpisu smlouvy a sdělení této informace všem účastníkům řízeni spolu se stručn;ým
odůvodněním vyběru.

. případně rozhodnutí zadavate|e o zrušení řízení.

Pokud pÍí zadáváni veřejné zakazky malého rozsahu obec zjistí, že je na segmentu trhu
s požadovaným plněním niŽší počet dodavatelů,nežmábyt, dle výše uvedeného, vynán,

wzve obec k podání nabídky všechny takové dodavatele.

Kontrola dodržení postupu zadavatele

Pro účely osvědčení správnosti postupu zaďavateLe pŤi zadání zakazky budou výstupem
zaďávacíhořízení následující dokumenty, kÍeré jsou nezbytné pro osvědčení transparentnosti a
nediskriminace:

a) text výzvy poŽadovanému počtu dodavatelů k podaní nabídky a dalších
dokumentu vymezujících předmět zakávky (např. zadávaci dokumentace, pokud je
zpracovéna); případně zdůvodnění vyzváni niŽšího než metodikou požadovaného
počtu dodavatelů

b) nabídky podané dodavateli na základě výzvy zadavatele nebo jiné informace či
ceníky, znichž vyplyvá plnění nabízené dodavatelem



c)
d)

e)

struěná zpráva(zaznart) o posouzení a hodnocení podaných nabídek
roáodnutí zadavatele (odpovědné osoby) o výběru nejvhodnější
struěným zdůvodněním
smlouva uzavŤená s vybraným dodavatelem, popř. vč. dodatků k ní
objednávka)

nabídky se

(popřípadě

Závěrečná ustanovení:

1. Změny a doplňky schvďuje zastupitelstvo obce

2. Tato směmice nabývá platnosti dnem 5.6.20|3.
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Leoš Petr _ starosta obce

Vyvěšeno: 5.6.2013

Sňato z 22.6.20
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