
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek  

malého rozsahu  

 

 
Obec:     Rovečné 

Adresa:  Rovečné 82 

Směrnici schválil: Ing. Miroslav Prudký – starosta obce 

Projednáno a schváleno v ZO: 2.11.2016 

Datum zpracování: 31.10.2016 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

 v případě dodávek a služeb do hodnoty 2.000.000,- Kč 

 v případě stavebních prací do hodnoty 6.000.000,- Kč 

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

 

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obec nemusí realizovat v zadávacím řízení dle 

zákona, musí však postupovat transparentně, nediskriminačně a dodržovat zásadu rovného 

zacházení. 

 

1) závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě nepřesahující 499.000,-Kč 

bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. 

499.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázek na stavební práce 

 

Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto úkony je  

starosta obce  

 

 

Veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem: 

• výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami 

plnění), pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, či přímá objednávka 

plnění, a to i například emailovou formou 

• rozhodnutí pověřené osoby zadavatele na základě dodavatelem předložené či jinak dostupné 

aktuální nabídky  

• uzavření smlouvy (uzavřením smlouvy se v tomto případě rozumí rovněž doručení 

dodavatelem potvrzené objednávky či přímé poskytnutí požadovaného plnění dodavatelem)  

U těchto veřejných zakázek je možné postupovat i formou přímého nákupu v obchodě. 

 

 

2) závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 500.000,-Kč bez daně z 

přidané hodnoty do 2.000.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných 



zakázek na dodávky a služby, resp. od 500.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty do 

6.000.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázek na stavební práce. 

 

Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto úkony je  

starosta obce  

 

Zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých má věrohodné informace, že jsou z hlediska 

své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat. 

 

 

Veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem: 

•výzva třem dodavatelům (výzva půjde jen k takovým zájemcům, o kterých má obec 

věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím 

požadované plnění schopni řádně a včas dodat) předložení cenové nabídky (s vymezením 

požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění) a případné uveřejnění výzvy 

vhodným způsobem a to i 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 zákona; doba pro podání nabídek dodavateli je 14 dní 

výzva rovněž bude obsahovat možnost zrušení zadávacího řízení. 

• rozhodnutí pověřené osoby zadavatele o doporučení nejvhodnější nabídky (na základě ve 

výzvě stanovených hodnotících kritérií) zastupitelstvu obce 

• rozhodnutí zadavatele (Zastupitelstva obce) o výběru nejvhodnější nabídky, pověření 

k podpisu smlouvy a sdělení této informace všem účastníkům řízení spolu se stručným 

odůvodněním výběru. 

 

 

 

Závěrečná ustanovení: 
 

1. Změny a doplňky schvaluje zastupitelstvo obce  

2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem  3.11.2016. 

 

 

 

 

                                      

                                                                       ………………………………………….                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            Ing. Miroslav Prudký – starosta obce 
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