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Směrnice 12/2018
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Lukavec u Hořic
Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ve smyslu § 27 zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"),
tj. veřejných zakázek na dodávky a služby pod 2.000.000,- Kč bez DPH a veřejných
zakázek na stavební práce pod 6.000.000,- Kč (v případě změny těchto limitů platí
vždy limity platné v zákoně). Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27
zákona není obec v souladu s § 31 povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí
vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení
a zákazu diskriminace.
Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující
principy:
Veřejné zakázky malého rozsahu do 200.000,-Kč bez DPH
Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu (dodávka zboží a služeb), jejichž
předpokládaná cena nepřesáhne 200.000,-Kč bez DPH, vybírá bez výběrového řízení
starosta, případně dva místostarostové společně. U těchto veřejných zakázek je
možné postupovat i formou přímého nákupu v obchodě. Uzavření dodávky může být
provedeno na základě vystavené objednávky (i ústně).
Veřejné zakázky malého rozsahu nad 200.000,-Kč do 500.000,-Kč bez DPH
O veřejných zakázkách malého rozsahu, v rozsahu nad 200.000,- do 500.000,- Kč
bez DPH rozhoduje bez vypsání výběrového řízení starosta společně s alespoň
jedním místostarostou.
U těchto veřejných zakázek je možné postupovat i formou přímého nákupu
v obchodě. Uzavření dodávky může být provedeno na základě vystavené objednávky
podepsané starostou společně s místostarostou nebo alespoň jedním zastupitelem.
Při výběru musí vycházet z cenových nabídek od 3 různých dodavatelů.
Veřejné zakázky malého rozsahu nad 500.000,-Kč do 2.000.000,-Kč bez DPH na
služby
O veřejných zakázkách malého rozsahu, v rozsahu nad 500.000,-Kč
do 2.000.000,-Kč bez DPH na služby rozhoduje bez vypsání výběrového řízení
usnesením zastupitelstvo obce (dále jen ZO).
U těchto veřejných zakázek malého rozsahu může ZO vycházet pouze z informací
o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností. Výběr dodavatele pro tyto
zakázky se odůvodní v usnesení ZO. Při výběru musí ZO vycházet z cenových
nabídek od 3 různých dodavatelů.

Veřejné zakázky malého rozsahu nad 500.000,-Kč do 3.000.000,-Kč bez DPH na
stavební práce
O veřejných zakázkách malého rozsahu, v rozsahu nad 500.000,-Kč
do 3.000.000,-Kč bez DPH na stavební práce rozhoduje bez vypsání výběrového
řízení usnesením zastupitelstvo obce (dále jen ZO).
U těchto veřejných zakázek malého rozsahu může ZO vycházet pouze z informací
o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností. Výběr dodavatele pro tyto
zakázky se odůvodní v usnesení ZO. Při výběru musí ZO vycházet z cenových
nabídek od 3 různých dodavatelů.
Veřejné zakázky malého rozsahu nad 2.000.000,- Kč na služby a nad 3.000.000,Kč bez DPH na stavební práce
U těchto veřejných zakázek malého rozsahu se vyzvou nejméně 3 dodavatelé
k předložení nabídky. Text výzvy a seznam přímo obeslaných dodavatelů schvaluje
ZO. Dále ZO jmenuje výběrovou komisi s minimálním počtem 3 členů. Předsedu
komise volí ze svých řad ZO. Ostatní členové nemusí být členy zastupitelstva.
Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, výběrová komise vyřadí,
vyřazení odůvodní a dále již je nehodnotí.
Výběrová komise posoudí doručené nabídky, navrhne pořadí vybraných uchazečů,
o průběhu a výsledcích jednání sepíše zápis. O výběru nejvhodnější nabídky
rozhodne s konečnou platností ZO.
Ve výzvě dle této směrnice se uvede zejména:
a) identifikace zadavatele
b) vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
c) místo a doba plnění
d) požadovaný obsah nabídky
e) kritéria hodnocení nabídky
f) doložení těchto dokladů
g) platební podmínky
h) způsob a místo podávání nabídek
i) další požadavky a podmínky
Znění výzvy dle této směrnice se zveřejní na úřední desce a na webových stránkách
obce, tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak prostor
k předložení nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele. Uchazečům bude písemně
do deseti pracovních dnů od rozhodnutí ZO oznámeno, zda byli vybráni k realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu či nikoliv.
Schváleno zastupitelstvem obce dne 7.12.2018
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 24.12.2018
Ing. David Hladík
starosta

