Obec Velká Turná
Velká Turná č.41, 386 01 Strakonice
Směrnice obce Velká Turná k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu dle ustanovení §27,
zákona č.134/2016 Sb.
č.1/2017
Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu
§27 a §31 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), tj. veřejných
zakázek na dodávky a služby v ceně rovné nebo nižší částce 2.000.000,- Kč. bez DPH a
veřejných zakázek na stavební práce v ceně rovné nebo nižší částce 6.000.000,- Kč. bez DPH.
1) Veřejné zakázky malého rozsahu
Zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona, je však
povinen dodržet zásady uvedené v §31 zákona.
Pro zadavatele Obec Velká Turná, stanový tato směrnice postup pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu :
1.1 Veřejné zakázky malého rozsahu od 0,- Kč do 50.000,- Kč bez DPH u dodávek a
služeb a veřejné zakázky od 0,- Kč do 50.000,- Kč bez DPH u stavebních prací.
Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne
50.000,- Kč. bez DPH, vybírá starosta nebo místostarosta obce ( bez výběrového řízení ).
Jsou přitom povinni dodržet zásady stanovené v článku 1).
1.2. Veřejné zakázky malého rozsahu nad 50.000,- Kč do 500.000,- Kč bez DPH
u dodávek a služeb a veřejné zakázky nad 50.000,- Kč do 1.500.000,- Kč bez DPH
u stavebních prací.
a) O dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu, jejíž předpokládaná cena bude u
dodávek a služeb nad 50.000,- Kč a nepřesáhne 500.000,- Kč bez DPH, rozhoduje
zastupitelstvo obce. Starosta obce provede výběr dodavatele (bez výběrového řízení) a
tohoto předloží k projednání do zastupitelstva obce. Zastupitelstvo s konečnou
platností rozhodne o schválení vybraného dodavatele a o zadání této zakázky. Starosta
je při výběru povinen dodržet zásady stanovené v článku 1) a odpovídá za to,
že uchazeč jím oslovený a vybraný má dostatečné odborné, materiální a ostatní
předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě.
Starosta rovněž odpovídá, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a čase
plnění. Schválení vybraného dodavatele a zadání zakázky zastupitelstvem obce, bude
uvedeno jako usnesení v zápisu z jednání ZO.
b) O dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu, jejíž předpokládaná cena bude u
stavebních prací nad 50.000,- Kč a nepřesáhne 1.500.000,- Kč bez DPH, rozhoduje
zastupitelstvo obce. Starosta obce provede výběr dodavatele (bez výběrového řízení) a
tohoto předloží k projednání do zastupitelstva obce. Zastupitelstvo s konečnou
platností rozhodne o schválení vybraného dodavatele a o zadání této zakázky. Starosta
je při výběru povinen dodržet zásady stanovené v článku 1) a odpovídá za to,
že uchazeč jím oslovený a vybraný má dostatečné odborné, materiální a ostatní
předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě.
Starosta rovněž odpovídá, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a
čase plnění. Schválení vybraného dodavatele a zadání zakázky zastupitelstvem obce,
bude uvedeno jako usnesení v zápisu z jednání ZO.

1.3. Veřejné zakázky malého rozsahu v rozmezí nad 500.000,- Kč a do
2.000.000,- Kč bez DPH u dodávek a služeb a veřejné zakázky malého rozsahu v
rozmezí nad 1.500.000,- Kč a do 6.000.000,- Kč bez DPH u stavebních prací.
O veřejných zakázkách malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena přesáhne 500.000,- Kč
bez DPH a nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH u dodávek a služeb a jejichž
předpokládaná cena přesáhne 1.500.000,- Kč bez DPH a nepřesáhne 6.000.000,- Kč bez
DPH u stavebních prací rozhoduje zastupitelstvo obce.
U těchto veřejných zakázek malého rozsahu, starosta obce na základě vydané výzvy, vyzve
nejméně 3 dodavatele k předložení nabídky. Tato výzva bude zveřejněna na úřední desce OÚ
Velká Turná a na elektronické úřední desce OÚ Velká Turná, pro možnost podání dalších
nabídek. Text výzvy schvaluje zastupitelstvo obce.
Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 11 dní od prvního dne zveřejnění na úřední
desce OÚ Velká Turná a na elektronické úřední desce OÚ Velká Turná. Zveřejnění a
odeslání poptávky přímo osloveným dodavatelům je organizátor zakázky ( starosta a v jeho
nepřítomnosti místostarosta ) povinen koordinovat tak, aby lhůty pro podání nabídek byly pro
všechny uchazeče shodné.
Za účelem posouzení nabídek zastupitelstvo obce jmenuje nejméně 3 člennou výběrovou
komisi, která si ze svého středu zvolí předsedu. Komise otevře včas a správně doručené
nabídky, překontroluje jejich kompletnost a ty které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy
vyřadí. Vyhovující nabídky komise vyhodnotí a navrhne zastupitelstvu obce nejvhodnější
nabídku. Zastupitelstvo obce s konečnou platností rozhodne o vítězném uchazeči. Schválení
vybraného dodavatele a zadání zakázky zastupitelstvem obce, bude uvedeno jako usnesení v
zápisu z jednání ZO. O průběhu svého jednání vyhotoví výběrová komise jednoduchý zápis.
Při tomto výběru musí být dodrženy zásady transparentnosti a přiměřenosti a zásady rovného
zacházení a zákazu diskriminace.
2. Společná ustanovení k čl. 1.3.
2.1. Ve výzvách dle této směrnice se uvede zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

identifikace zadavatele
vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
místo a doba plnění
požadovaný rozsah nabídky
kritéria hodnocení nabídky včetně jejich vah
doložení těchto dokladů
f.1. ) při předložení nabídky – prokázání oprávnění podnikání v oboru
f.2. ) vybraným uchazečům před podpisem smlouvy :
- předložení výpisu s obchodního rejstříku, oprávnění k danému podnikání .
- čestné prohlášení o kritériích že - není v likvidaci
- v uplynulých 3 letech proti němu nebyl
vyhlášen konkurz
- nemá v evidenci daní nedoplatky
- nemá nedoplatek na pojistném, ani na
penále za zdravot.poj. a sociál.zabezp.
- čestné prohlášení dodavatele, že nabyl pravomocně odsouzen pro trest.čin.
g) platební podmínky
h) způsob a místo podávání nabídek
i) další požadavky a podmínky
Znění výzvy dle této směrnice se zveřejní na úřední desce OÚ a na elektronické úřední desce
OÚ Velká Turná, tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak
prostor k předložení nabídky i pro jiné dodavatele .
Uchazečům bude do 5-ti pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce oznámeno, zda
byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu či nikoli.

2.2. Uveřejňovací povinnost.
Uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku jejíž cena přesáhne částku 500.000,-Kč bez
DPH včetně všech změn a dodatků zveřejňuje veřejný zadavatel na profilu zadavatele do 15
dnů od jejího uzavření. Dále veřejný zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění
smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se
vztahuje povinnost uveřejnění podle odstavce 1, § 219, zákona č.134/2016 Sb.
3. Výjimky
3.1. V případě, že zakázka bude financována z dotace, musí se při výběru dodavatele
postupovat též dle pravidel poskytovatele dotace.
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Zadavatel uchovává (archivuje) veškeré dokumenty, které byl povinen před zahájením
nebo v průběhu zadávacího řízení či soutěže o návrh nebo po jeho/jejím skončení dle zákona
pořídit a rovněž ty, které v průběhu jakéhokoliv řízení či soutěže o návrh obdržel od
dodavatelů (úplné znění originálů nabídek, žádosti o účast či soutěžní návrhy atp.), jakož i
uzavřené smlouvy související s realizací veřejné zakázky (včetně změn a dodatků).
Obec je povinna uvedenou dokumentaci uchovávat po dobu nejméně 10 let od uzavření
smlouvy, změny smlouvy na realizaci veřejné zakázky nebo zrušení řízení.
4.2. Tato směrnice byla projednána na zasedání zastupitelstva obce Velká Turná
dne 15.12.2017 a schválena jeho usnesením č. 133/2017.
Tato směrnice obce Velká Turná č.1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
podle zákona č.134/2016 Sb., nabývá platnosti dnem schválení zastupitelstvem obce a
podpisem starosty obce dne 15.12.2017 a účinnosti dnem 1.1.2018.
Současně se tímto ke dni 31.12.2017 ruší dosavadní Směrnice obce Velká Turná č.1/2016 k
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona č.134/2016 Sb.

Ve Velké Turné dne 15.12.2017

v.r. Ing. Jiří Mlíčko
------------------------------------------------------

starosta obce obce Velká Turná
Ing. Jiří Mlíčko

v.r. Pavel Šípek
---------------------------------------------------

místostarosta obce Velká Turná
Pavel Šípek

