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I.
Předmět úpravy

Tato směrnice upravuje zpŮsob evidence veřejných zakázek a postup při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 13712006 Sb,, o
veřejných zakázkách v platném znění, (dále jen ,,zákon"), tj, veřejných zakázek na
dodávky a služby, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 2 ooo ooo Kč bez daně
z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce předpokládaná
hodnota nedosáhne 6 o0o ooo Kč bez daně z přidané hodnoty.

il.
Obecné zásady a ustanovení

Směrnice dále stanovuje konkrétní povinnosti odpovědným osobám zadavatele, kteřé
odpovídají za přípravu, zadání a íízení zakázek a za vyhodnocování podaných nabídek,
Směrnicě je platná a závazná v celém svém rozsahu pro obec Tvrzice, jako Veřejného
zadavatele a pro jeho orgány - starostu, místostarostu a Zastupitelstvo obce (Zo).

Veřejné zakázky se člení na:
1) veřejná zakázka na dodávky:
Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci
(dále jen "zboží"), a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo
nájmu zboží s právem následné koupě (leasing).

Veřejnou zakázkou na dodávky je rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě
pořízení zboží rovnéž poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži či uvedení
takového zboži do provozu, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné
zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky.

2) veřeiná zakázka na stavební práce:
Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je
a) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3,

zákona č. 137 /2006 sb.



b) provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová nebo
inženýrská činnost, nebo

c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i

související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako ce|ek schopna plnit
samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci.

Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je
rovněž poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky
dodavatelem.
Za veřejnou zakázku na stavební práce se považují rovněž stavební práce pořizované s
využitím zprostřed kovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná
osoba,

3) veřejná zakázka na službv:
Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou na
dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce.
Veřejnou zakázkou na služby je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě
poskytnutí služeb' rovněž:
a) poskytnutí dodávky, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než

předpokládaná hodnota poskytované dodávky, nebo
b) provedení stavebních prací, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem

veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění veřejné zakázky na
služby.

lll,
Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona není obec v souladu s §
18 odst, 5 povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady
uvedené V § 6 tj. zásady transDarentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující
postup.

Kategorlzace zakázek - postup zadavatele podle finančních !imitů:

í.
veřeiné zakázkv malého rozsahu na:

> dodávky a služby do 2oo.oo0,- Kč bez DPH
> stavební práce do 2oo oo0,- Kč bez DPH

Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu (dodávka zboži a služeb a stavební
práce), jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 200 000,-Kč bez DPH vybírá/schvaluje
starosta nebo místostarosta, jsou přitom povlnni dodržet zásady transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace, starosta nebo místostarosta obce může
vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatkŮ a zkušeností.
O těchto veřejných zakázkách malého rozsahu se nevede žádná dokumentace.

2.
veřeiné zakázkv ma|ého rozsahu na:

> dodávky a služby od 2oo oo1,- Kč do 5oo o0o,- Kč bez DPH
> stavební práce od 2oo.0o1/- Kč do t oo0 o0o,- Kč bez DPH

Dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zboží a služeb od 200,001,-Kč
do 500 000,-Kč bez DPH a stavební práce od 200.001,-Kč do 1 000 000,-Kč bez DPH
vybírálschvaluje starosta nebo místostarosta. Před zadáním veřejné zakázky a výběrem



nejvýhodnější nabídky provede starosta nebo místostarosta prŮzkum trhu (e-mailem,
písemně) zaměřený na cenu, zár_uky, termín plnění a další dle vlastního uvážení a to
poptáním minimálně tří dodavatelŮ
Zaslané nabídky od jednotlivých dodavatelŮ se založí k jednoduché písemné dokumentaci
o veřejné zakázce malého rozsahu (například k objednávce, smlouvě, apod.)
a o přidělené zakázce se zpětně informuje ZO,

3.
@:

> dodávky a služby od 5oo oo1,- Kč do 1 ooo ooo,- Kč bez DPH
> stavební práce od 1 ooo,oo1,- Kě do 3.ooo.ooo,- KČ bez DPH,

zadavate!: PŮsobnost zadavatele vykonává zastupitelstvo obce.
Před předložením materiálu ZO starosta nebo místostarosta, nebo odborná
firma/osoba na základě objednávky/mandátní smlouvy provede/techn icky zajistí -
organizuje/adm inistruje výběrové řizení veřejné zakázky malého rozsahu nejméně u tří
firem, kterým 3ašle výzvu k podání nabídek s lhútou pro podání nabidek min. 10
dnů. Znění výzvy je možné také uveřejnit na úřední desce, nebo na webových stránkách
obce, popř. na profilu zadavatele,
Text výzvy/zadávací dokumentace a seznam přímo obeslaných dodavatelŮ schvaluje
a vybírá starosta nebo místostarosta. Hodnocení dodavatelŮ s nejlepšími podmínkami
provede komise, nebo odborná firma/osoba - na základě objednávky/mandátní
sm|ouvy - provede neveřejné otevírání obálek s nabídkami a následně posouzení
a hodnocení nabídek.
V případě komise bude sestavená a jmenovaná starostou nebo místostarostou, přičemž je
nutné, aby komise byla s minimálním počtem 3 členŮ bez náhradníkŮ a aby členy komise
byli min. 2 členové ZO a případně nezávislý odborník se vztahem k předmětu veřejné
zakázky. Komise mŮže jednat a usnášet se při účasti nejméně dvou třetin členŮ
a rozhoduje většinou hlasŮ přítomných členŮ. Komise zvolí ze svého středu předsedu,
otevře a vyhodnotí obdržené nabídky. Došlé nabídky budou neotevřené evidovány,
shromážděny a po uplynutí lhŮty pro podání nabídek budou předány komisi k
vyhodnocení. Na každé přijaté nabídce bude uveden čas a datum přijetí. Pokud bude
nabídka podána po termínu ̂ uvedeném ve výzvě k podání nabídky, vrátí se tato nabídka
uchazeči neotevřená. o prŮběhu jednání sepíše jednoduchý zápis, ve kterém uvede
charakteristiku jednotlivých nabídek a navrhne nejvhodnější nabídku včetně zdŮvodnění
tak, aby byly dodrženy zásady transpa rentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace. Nabídky. které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, komise vyřadi a již
je dále nehodnotí. O výběru nejvhodnější nabídky a vyřazení nabídek, které
neobsahují všechny náležitosti, _popř. o zrušení výběrového řízení, rozhodne
s konečnou platností Zo. UchazečŮm, jejichž nabídky byly hodnoceny, bude oznámen
výsledek výběrového řízení. Vyřazení uchazeči budou o této skutečnosti neprodleně po
ukončení výběru informování a bude uveden důvod vyřazení. S vítězným uchazečem bude
uzavřena písemná sm|ouva. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne součinnost
k podpisu smlouvy, bude ve lhŮtě po 10 dnech vyzván k podpisu smlouvy uchazeč na
druhém místě, popř. bude výběrové řízení zrušeno, pokud ZO nerozhodne jinak.

4.
veřeiné zakázkv malého rozsahu na:

> dodávky a stužby od 1 ooo oo1,- Kč do 2 oo0 ooo,- Kč bez DPH
} stavební práce od 3 ooo.0o1/- Kč do 6.000.000,- Kč bez DPH.

zadavatel:. PŮsobnost zadaVatele vykonává zastupitelstvo obce,
Před vyhlášením výběrového řízení ZO_schvaluje text výzvy /zadáv ací dokumentace
a seznam přímo obes|aných dodavatelů, dle předloženého návrhu starosty nebo
místostarosty a pověří starostu nebo místostařostu technickým zajištěním výběrového
řízení, které provede/organ izuje/ad ministruje obecní úřad, nebo odborná firma/osoba
na základě obj€dnávky/mandátní smlouvy.



U těchto veřejných zakázek malého rozsahu je třeba vyzvat nejméně 5 dodavatelŮ
k předložení nabídky s lhútou pro podání nabídek min. 14 dnú. Znění výzvy se
uveřejní i na úřední desce, nebo webových stránkách obce, popř. na profilu zadavatele.
Hodnocení dodavatelŮ s nejlepšími podmínkami provede komis€ - provede neveřejné
otevírání obálek s nabídkami a následně posouzení a hodnocení nabídek.
Komise bude sestavená a Jmenovaná starostou nebo místostarostou, po předchozím
schválením ZO, přičemž Je nutné, aby komise byla s minimá|ním počtem 3 členŮ
(nejlépe 5 členŮ) a 3 náhradníkŮ a aby členy komise byli min. 2 členové Zo a případně
nezávislý odborník se vztahem k předmětu veřejné zakázky. Komise mŮže .1ednat a
usnášet se při účasti nejméně dvou třetin členŮ a rozhoduje většinou hlasŮ přítomných
členŮ. Komise zvolí ze svého středu předsedu, otevře a vyhodnotí obdržené nabídky.
Došlé nabídky budou neotevřené evidovány v knize došlé pošty, shromážděny a po
uplynutí lhŮty pro podání nabídek budou předány komisi k vyhodnocení. Na každé přijaté
nabídce bude uveden čas a datum přlJetí, Pokud bude nabídka podána po termínu
uvedeném ve výzvě k podání nabídky, vrátí se tato nabídka uchazeči neotevřená, O
prŮUětru jednání sepíše jednoduchý zápis, ve kterém uvede charakteristiku jednotlivých
nabídek a navrhne nejvhodněJší nabídku včetně zdŮvodnění tak, aby byly dodrženy
zásady transparentnosti, rovného zacházeni a zákazu diskriminace. Nabídky, které
neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, komise vyřadí a již je dá|e nehodnotí. O
výběru nejvhodnější nabídky a vyřazení nabídek, které neobsahují všechny
náležitosti, popř. o zrušenl výběrového řlzeni, rczhodne s konečnou platností
ZO. UchazečŮm, jejichž nabídky byly hodnoceny, bude oznámen výsledek výběrového
řízení. Vyřazení uchazeči budou o této skutečnosti neprodleně po ukončení výběru
informování a bude uveden dŮvod vyřazení. S vítězným uchazečem bude uzavřena
písemná smlouva. V_případě, že vybraný uchazeč neposkytne součinnost k podpisu
smlouvy, bude ve lhŮtě po 10 dnech vyzván k podpisu smlouvy uchazeč na druhém
místě, popř, bude výběrové řízení zrušeno, pokud ZO nerozhodne jinak.

5
Zadávání veřeJných zakázek ma!ého rozsahu spoluflnancovaných z různorodých
finančních dotačních zdrojů se přednostně řldí pravidly a podmínkami
jednotlivých dotačních zdrojů, pokud jsou limity a podmínky přísnější/od lišné
než stanovure tento vnitřní předpis.

Iv.
povinnosti obce - zadavatele

Uveřejňování smluv, v,ýše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů:
(1) Veřeiný zadavatel uveřeiní na orofilu zadavatele*:
a) smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatkŮ - celé
znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnŮ od jejího uzavření, Povinnost
uveřeinit smlouw olatl na veřeiné zakázkv ma]ého rozsahu. ieiichž cena
Dřesáhne 5oo 0oo Kč b€z DPH,
b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, uveřejní veřejný zadavatel
nejpozději do 90 dnŮ od splnění smlouvy. Povinnost uveřeinit vÝši skutečně uhrazené
ceny za olnění veřejné zakázkv se nevztahuie na veřejné zakázky malého rozsahu,
c) seznam subdodavatelŮ dodavatele veřejné zakázky, uveřejní veřejný zadavatel
nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo do 31. března následujícího kalendářního
roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, Dodavatel předloží seznam
subdodavatelŮ nejpozději do 60 dnŮ od splnění smlouvy, nebo do 28. února
následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Povinnost
uveřejnit seznam subdodavatelŮ dodavatele veřeiné zakázkv se nevztahuje na veřejné
zakázky malého rozsahu.
xprofil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuJe
informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám zpŮsobem, kterli umožňuje
neomezený a přímý ctálkový přístup



Starosta, místostarosta, nebo RM mŮže v odŮvodněných případech, zejména pokud jde
o krizovou situaci a je nutné objednat a provést veřejnou zakázku malého rozsahu
bezprostředně v krátké době, nebo jde o ,akázku obdobného druhu, na jakou již bylo
zadávací řízení podle předchozích odstavcŮ provedeno, nebo z dŮvodŮ technických či
uměleckých či ochranných práv, nebo z dŮvodu _dodatečných stavebních prací, služeb
a dodávek, které jsou potřebné pro dokončení původní zadané veřejné zakázky, nebo
oslovení dodavatelé neměli o ,,zakázku" zájem, nebo by vzhledem k objemu zakázky
a malému množství vhodných dodavatelŮ nebylo hospodárné provést řízení podle
předchozích odstavcŮ, rozhodnout, že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána
přímo jednomu dodavateli. Takové rozhodnutí musí být řádně odŮvodněno a je třeba
dbát, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace.

Tato směrnice nebrání zadavateli v zadávání zakázek malého rozsahu s nižší
hodnotou (např. dle kategori€ 2) dle postupu uvedeného u zakázek s vyšší
hodnotou (např. dle kategorie 3 nebo 4).

Iv,
závěrečná ustanovení

Veřejnými zdroji jsou:
r. dolaěe poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtŮ obcí a krajŮ, státních fondŮ, nebo

regioná lní rady reglonu soudržnosti.
2. prostředky nebo granty přidělené podle zvláštního právního předpisu.
3. granty Evropské unie.
c. áotacb, přís'pěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtŮ a jiných peněžních fondŮ

cizího státu s výjimkou peněžních fondŮ spravovaných podnikatelskými subjekty se
sídlem nebo bydlištěm v zahraničí.

Touto směrnicí se ruší v plném rozsahu předchozí směrnice ,,Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez
DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice, ze dne 14. 4,2OI4

Tato směrnice by|a projednána a schválena na zasedání zastupitelstva obce Tvrzice
usnesením číslo 1/2016 dne 11.]..2016 a nabývá účinnosti 72,L 2Ot6.

Michaela Hávová
starostka obce
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