Obec
Lužec nad Vltavou

Směrnice č. 2/2012
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnici zpracoval: Patrik Rollo
Datum zpracování: 13.11.2012
Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou dne 22.11.2012
Směrnice nabývá účinnosti: 1.1.2013
Čl. I.
Tato směrnice je vnitřním předpisem obce Lužec nad Vltavou, jakožto veřejného zadavatele,
a upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných
zakázkách“).
Čl. II.
1. Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná
hodnota nedosáhne:
 v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby hodnoty
1 000 000,- Kč bez DPH
 v případě veřejné zakázky na stavební práce hodnoty 3 000 000,- Kč bez DPH.
2. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obec nemusí v souladu s ust. § 18 odst. 3)
zákona o veřejných zakázkách realizovat v zadávacím řízení dle zákona o veřejných
zakázkách, musí však postupovat transparentně, nediskriminačně, dodržovat zásadu
rovného zacházení a neomezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají
sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají
s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup
dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.
3. Tato směrnice se nepoužije v případech, kdy je nutné při zadání v rámci projektu
ucházejícího se o poskytnutí finanční pomoci v rámci jednotlivých Operačních programů
a Iniciativ Evropských společenství nebo v rámci jiných dotačních či grantových
programů použít postup stanovený pravidly příslušného Operačního programu či Iniciativ
Evropských společenství nebo pravidly jiných dotačních či grantových programů, pokud
by postup podle směrnice byl v rozporu s těmito pravidly.
4.

Zastupitelstvo obce si může k posouzení předložených nabídek přizvat odborníka
v příslušném oboru ve vztahu k požadovanému plnění nebo si může pro potřeby
posouzení předložených nabídek (z hlediska komplexnosti) a jejich vyhodnocení zřídit
pracovní komisi; nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, zastupitelstvo
obce nebo komise nehodnotí a vyloučí je z výběrového řízení.
Čl. III.

1. Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě nepřesahující 40.000,-Kč bez
daně z přidané hodnoty:
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a) Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto
úkony je: starosta obce.
b) 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 e-mailovou formou; při tom
starosta obce vychází z informací o trhu, místní znalosti, svých poznatků a
zkušeností
• rozhodnutí pověřené osoby zadavatele na základě dodavatelem předložené či jinak
dostupné aktuální nabídky (není nutné ustanovit hodnotící komisi)
• uzavření smlouvy (uzavřením smlouvy se v tomto případě rozumí rovněž doručení
dodavatelem potvrzené objednávky či přímé poskytnutí požadovaného plnění
dodavatelem)
c) Zadavatel, resp. pověřená osoba, je oprávněn rozhodnout o nepřidělení či zrušení
veřejné zakázky, popř. odmítnutí nabídky (např. jestliže cenová nabídka nebo jiné
podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné apod.).
d) U těchto veřejných zakázek je možné postupovat i formou přímého nákupu v obchodě.
2. Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 40.001,-Kč bez daně z
přidané hodnoty do 300.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty:
e) Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto
úkony je: rada obce.
f) 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 e-mailovou formou; při tom
starosta obce vychází z informací o trhu, místní znalosti, svých poznatků a
zkušeností
• rozhodnutí pověřené osoby zadavatele na základě dodavatelem předložené či jinak
dostupné aktuální nabídky (není nutné ustanovit hodnotící komisi)
• uzavření smlouvy (uzavřením smlouvy se v tomto případě rozumí rovněž doručení
dodavatelem potvrzené objednávky či přímé poskytnutí požadovaného plnění
dodavatelem)
g) Zadavatel, resp. pověřená osoba, je oprávněn rozhodnout o nepřidělení či zrušení
veřejné zakázky, popř. odmítnutí nabídky (např. jestliže cenová nabídka nebo jiné
podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné apod.).
h) U těchto veřejných zakázek je možné postupovat i formou přímého nákupu v obchodě.
3. Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 300.001,-Kč bez daně z
přidané hodnoty do 1.000.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty:
a) Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto
úkony je: zastupitelstvo obce, přičemž starosta obce zajišťuje organizačně technické
zabezpečení řízení o výběru dodavatele.
b) Veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:
• výzva nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky v mezích požadavků
zadavatele (s ohledem na okolnosti může obec zvážit, zda nevyzvat více
dodavatelů) a uveřejnění výzvy na úřední desce obecního úřadu a elektronické
úřední desce obecního úřadu; 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 o veřejných zakázkách; doba pro
podání nabídek dodavateli bude 10 až 30 dní dle rozhodnutí zastupitelstva obce;
výzva rovněž bude obsahovat možnost zrušení zadávacího řízení; text výzvy a
seznam oslovovaných dodavatelů schvaluje zastupitelstvo obce
• výzva musí obsahovat náležitosti dle Přílohy č. 1 této směrnice
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•

rozhodnutí pověřené osoby zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na základě
ve výzvě stanovených hodnotících kritérií a sdělení této informace všem
účastníkům výběrového řízení (možno spolu se stručným odůvodněním výběru);
zastupitelstvo obce si může k posouzení předložených nabídek přizvat odborníka
v příslušném oboru ve vztahu k požadovanému plnění nebo si může pro potřeby
posouzení předložených nabídek (z hlediska komplexnosti) a jejich vyhodnocení
zřídit pracovní komisi; nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy,
zastupitelstvo obce nebo komise nehodnotí a vyloučí je z výběrového řízení
• uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – smlouvu uzavírá starosta obce po
jejím schválení zastupitelstvem obce.
c) Zadavatel, resp. pověřená osoba, je oprávněn rozhodnout o nepřidělení či zrušení
veřejné zakázky nebo výběrového řízení, popř. odmítnutí nabídky (např. jestliže
cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné,
dodavatelé nepředložili nabídky na zadavatelem požadované plnění apod.).
d) O průběhu výběrového řízení se vede jednoduchá dokumentace, zahrnující veškerou
dokumentaci související s výběrem dodavatele (včetně nabídek zaslaných jednotlivými
uchazeči, objednávky či, smlouvy apod.).
e) Součástí dokumentace uvedené v písm. d) je stručná zpráva o veřejné zakázce, jejíž
náležitosti jsou uvedeny v Příloze č. 2 této směrnice.
4. Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 1.000.001,-Kč bez daně z
přidané hodnoty do 3.000.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných
zakázek na stavební práce:
a) Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto
úkony je: zastupitelstvo obce, přičemž starosta obce zajišťuje organizačně technické
zabezpečení řízení o výběru dodavatele.
b) Veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:
• výzva nejméně pěti dodavatelům k předložení nabídky v mezích požadavků
zadavatele a uveřejnění výzvy na úřední desce obecního úřadu a elektronické
úřední desce obecního úřadu; 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 o veřejných zakázkách; doba pro
podání nabídek dodavateli bude minimálně 30 dní dle rozhodnutí zastupitelstva
obce; výzva rovněž bude obsahovat možnost zrušení zadávacího řízení; text výzvy
a seznam oslovovaných dodavatelů schvaluje zastupitelstvo obce
• výzva musí obsahovat náležitosti dle Přílohy č. 1 této směrnice
• rozhodnutí pověřené osoby zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na základě
ve výzvě stanovených hodnotících kritérií a sdělení této informace všem
účastníkům výběrového řízení (možno spolu se stručným odůvodněním výběru);
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – smlouvu uzavírá starosta obce po
jejím schválení zastupitelstvem obce.
c) Zadavatel, resp. pověřená osoba, je oprávněn rozhodnout o nepřidělení či zrušení
veřejné zakázky nebo výběrového řízení, popř. odmítnutí nabídky (např. jestliže
cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné,
dodavatelé nepředložili nabídky na zadavatelem požadované plnění apod.).
d) O průběhu výběrového řízení se vede jednoduchá dokumentace, zahrnující veškerou
dokumentaci související s výběrem dodavatele (včetně nabídek zaslaných
jednotlivými uchazeči, objednávky či, smlouvy apod.).
e) Součástí dokumentace uvedené v písm. d) je stručná zpráva o veřejné zakázce, jejíž
náležitosti jsou uvedeny v Příloze č. 2 této směrnice.
5. U veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž cena sjednaná ve smlouvě přesáhne
500.000,-Kč, je starosta obce povinen uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu ust. § 17
písm. x) zákona o veřejných zakázkách smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, a to do
15 dnů od jejího uzavření. Stejným způsobem je starosta obce povinen zveřejnit všechny
změny a dodatky takovéto smlouvy, a to do 15 dnů od jejich uzavření.
6. Pokud v průběhu realizace zakázky malého rozsahu se sjednaná cena změní např.
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vícepracemi, rozšířením požadovaného rozsahu (změnou) atd. nad rámec původního
finančního limitu pro určení zadavatele, resp. pověřené osoby, pak rozhodnutí o změně či
navýšení ceny a její schválení spadá do kompetence zadavatele, resp. pověřené osoby
odpovídajícího finančního rozpětí dle odst. 1, 2, 3 a 4 tohoto článku.
7. Pokud při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu obec zjistí, že je na segmentu trhu
s požadovaným plněním nižší počet dodavatelů, než má být, dle výše uvedeného, vyzván,
vyzve obec k podání nabídky všechny takové dodavatele.
8. V mimořádných a odůvodněných případech, jakou jsou havárie, ohrožení života nebo
zdraví občanů apod., může starosta obce zadat veřejnou zakázku přímo jednomu
dodavateli. Takové rozhodnutí musí být vždy řádně zhodnoceno a zdůvodněno na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Čl. IV.
Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadání veřejné zakázky budou
výstupem výběrového řízení následující dokumenty, které jsou nezbytné pro osvědčení
dodržení zásad uvedených v ust. Čl. II. odst. 2. této směrnice:
a) dokumentace související s vedeným řízením a doklady o zveřejnění výzvy či
smlouvy na úředních deskách či profilu zadavatele
b) text výzvy požadovanému počtu dodavatelů k podání nabídky a dalších dokumentů
vymezujících předmět zakázky (např. zadávací dokumentace, pokud je
zpracována)
c) zdůvodnění případného vyzvání nižšího než touto směrnicí požadovaného počtu
dodavatelů
d) nabídky podané dodavateli na základě výzvy zadavatele nebo jiné informace či
ceníky, z nichž vyplývají podmínky plnění nabízené dodavatelem
e) stručná zpráva (záznam) o posouzení a hodnocení podaných nabídek
f) rozhodnutí zadavatele (pověřené osoby) o výběru nejvhodnější nabídky se
stručným zdůvodněním
g) smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, popř. vč. dodatků k ní (popřípadě
objednávka).
Čl. V.
1. Změny či doplňky této směrnice nebo vydání nové směrnice podléhají schválení
zastupitelstvem obce.
2. Tato směrnice byla projednána a schválena zastupitelstvem obce Lužec nad Vltavou na
jeho zasedání dne 22.11.2012.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

---------------------------------------místostarosta obce
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Příloha č. 1
Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Výzva k zadání veřejných zakázek v hodnotě od 500.001,-Kč bez daně z přidané hodnoty
musí obsahovat zejména:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

identifikaci zadavatele
vymezení předmětu veřejné zakázky
místo a dobu plnění
požadavky na obsah a zpracování nabídky
požadavek na doložení těchto dokladů:
a) doklad o oprávnění k podnikání v oboru potřebném pro řádné plnění veřejné
zakázky (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku
či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních
předpisů) – při podání nabídky dostačuje prostá kopie, vybraný uchazeč musí před
podpisem smlouvy předložit stejnopis dokladu nebo jeho úředně ověřenou kopii,
ne starší 90 dnů
b) čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující podmínky (podepsané
osobou oprávněnou jednat jeho jménem):
- není v likvidaci (pokud jde o právnickou osobu),
- v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs
nebyl zrušen pro nedostatek majetku, ani proti němu nebylo vedeno
insolvenční řízení, jehož výsledkem by bylo rozhodnutí o úpadku nebo
zamítnutí návrhu proto, že majetek nedostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení
- nemá v evidenci daní zaznamenány daňové nedoplatky
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve
splátkách a není v prodlení se splácením splátek
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení
odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a
prohlášení učinit jak právnická osoba sama, tak statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické
osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce
c) čestné prohlášení dodavatele o tom, že je vázán celým obsahem předložené
nabídky a že veškeré údaje, informace a doklady, které v nabídce uvedl, jsou
věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti
d) případně další doklady nutné k doložení podmínek plnění veřejné zakázky dle
rozhodnutí zadavatele
platební podmínky, příp. povinnost předložit návrh smlouvy
způsob a místo podávání nabídek
hodnotící kritéria
další požadavky a podmínky zadavatele.
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Příloha č. 2
Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zpráva o veřejné zakázce u veřejných zakázek v hodnotě od 500.001,-Kč bez daně z přidané
hodnoty musí obsahovat zejména:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

identifikaci zadavatele
vymezení předmětu veřejné zakázky
identifikaci všech uchazečů, včetně nabídkové ceny
identifikaci vybraného uchazeče
identifikaci subdodavatelů vybraného uchazeče a uvedení, jaká část veřejné zakázky má
být plněna prostřednictvím subdodavatelů
cenu sjednanou ve smlouvě
odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
identifikaci uchazečů, kteří byli vyloučeni z výběrového řízení a stručné zdůvodnění jejich
vyloučení
důvod zrušení výběrového řízení, bylo-li výběrové řízení zrušeno.
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