VNIT NÍ SM RNICE
Pro zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

OBEC TY KOLY

LÁNEK 1
edm t úpravy
Tato sm rnice upravuje zp sob a postup p i zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu ve
smyslu § 12 odst. 3 zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní (dále jen
zákon), tj. ve ejných zakázek na dodávky a služby, jejichž p edpokládaná hodnota
nedosáhne 2 000 000 K bez DPH a ve ejných zakázek na stavební práce, jejichž
edpokládaná hodnota nedosáhne 6 000 000 K bez DPH.
Sm rnice dále stanovuje konkrétní povinnosti odpov dným osobám Zadavatele, které
odpovídají za p ípravu, zadání a ízení zakázek a za vyhodnocování podaných nabídek.

LÁNEK 2
Obecné zásady
1) Sm rnice je platná a závazná v celém svém rozsahu pro Obec
ve ejné zakázky malého rozsahu (dále též „Zadavatel“) .

ty koly p i zadávání

2) Obec ty koly je povinna dodržovat zásady transparentnosti, p im enosti, rovného
zacházení, zákazu diskriminace.
3) Obec ty koly nesmí omezovat ú ast t m Dodavatel m zadávacího ízení (dále též jen
„Dodavatel“ v jednotném ísle a spole
„Dodavatelé“), kte í mají sídlo nebo místo
podnikání v lenském státu EU a ostatních státech, které mají s R i EU uzav enou
mezinárodní smlouvu zaru ující p ístup Dodavatel m, majícím sídlo nebo místo
podnikání v takovém stát , k ve ejným zakázkám zadávaným na území eské republiky.

LÁNEK 3
Kategorizace zakázek malého rozsahu
1) Zakázky I. kategorie
Zakázky, u kterých nep esáhne výše p edpokládané hodnoty zakázky:
a. ástku 500 000,-K bez DPH u dodávek a služeb
b. ástku 500 000,-K bez DPH u stavebních prací
2) Zakázky II. kategorie
Zakázky, u kterých nep esáhne výše p edpokládané hodnoty zakázky:
a. ástku 1.000 000,-K bez DPH u dodávek a služeb
b. ástku 3.000 000,-K bez DPH u stavebních prací
3) Zakázky III. kategorie
Zakázky, u kterých nep esáhne výše p edpokládané hodnoty zakázky:
a. ástku 2.000 000,-K bez DPH u dodávek a služeb
b. ástku 6.000 000,-K bez DPH u stavebních prací

LÁNEK 4
Postup p i zadávání zakázek malého rozsahu v návaznosti na jejich kategorizaci

1) Zakázky I. kategorie
Zadavatel zadává zakázku bez výb rového ízení b žným nákupem, p ijetím nabídky,
objednávkou (smlouvou) a to na základ informací získaných pr zkumem trhu, nebo
s využitím sazebník a ceník b žn používaných pro oce ování, nebo na základ
zkušeností s obdobnými zakázkami již v minulosti realizovanými v obci i regionu.
2) Zakázky II. kategorie
Zadavatel vyhlásí výb rové ízení formou oslovení minimáln 3 vybraných Dodavatel ,
které vyzve k p edložení nabídky. Oznámení o vyhlášení výb rového ízení Zadavatel
neuve ej uje.
3) Zakázky III. kategorie
Zadavatel vyhlásí výb rové ízení formou oslovení minimáln 3 vybraných Dodavatel s
výzvou k p edložení nabídky. Zárove Zadavatel oznámí vyhlášení výb rového ízení na
webových stránkách obce a ú ední desce. Tím se ve ejná zakázka malého rozsahu stává
otev enou a vytvá í se tak prostor k p edložení nabídky i pro jiné než oslovené
Dodavatele.

LÁNEK 5
Náležitosti výzvy k podání nabídky
Ve výzv
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)
R)

k podání nabídky pro kategorie zakázek II. a III. se uvede zejména:
Identifika ní údaje Zadavatele
Název a popis p edm tu zakázky
edpokládaná hodnota zakázky (nepovinné)
Doba pln ní zakázky
Místo pln ní zakázky
Jazyk nabídky
Kontaktní osoba Zadavatele
Podmínky pro zpracování nabídky
1. Popis rozsahu pln ní, p edm tu nabídky
2. Cena
3. Termín zhotovení díla, harmonogram
4. Návrh smlouvy o dílo podepsaný ze strany Dodavatele
5. Spln ní kvalifika ních p edpoklad
Nejvýše p ípustná cena (nepovinné)
Smluvní podmínky
Kvalifika ní p edpoklady – požadavky na kvalifikaci Dodavatele a zp sob
prokázání
Lh ta, místo a zp sob podání nabídky
Prohlídka místa pln ní, dopl ující dotazy
Podmínky pro poskytnutí projektové dokumentace, výkazu vým r (nepovinné)
Variantnost nabídek
Hodnotící kritéria pro zadání zakázky
Práva Zadavatele, v etn práva zrušení výb rového ízení z d vod nezávislých na
li Zadavatele, i z d vod na stran Zadavatele
Další požadavky a podmínky

LÁNEK 6
Ostatní práva a povinnosti Zadavatele
1)

i otevírání obálek, posouzení nabídek z hlediska spln ní zadávacích podmínek,
posouzení nabídek z hlediska mimo ádn nízké zadávací ceny a p i hodnocení nabídek
bude Zadavatel postupovat zp sobem upraveným dále v tomto lánku:
Otevíráním obálek, posouzením nabídek z hlediska spln ní zadávacích podmínek a
z hlediska mimo ádn nízké zadávací ceny a hodnocením nabídek pov í
zastupitelstvo obce minimáln t i osoby, zpravidla leny zastupitelstva i zam stnance
adu (dále jen „osoby pov ené hodnocením nabídek“). Zastupitelstvo je oprávn no
k hodnocení nabídek p izvat i nezávislého odborníka ve vztahu k p edm tu ve ejné
zakázky. P izvaný odborník disponuje poradním hlasem.

2) Všechny osoby pov ené hodnocením nabídek musí podepsat estné prohlášení o tom,
že:
nejsou podjatí,
nepodíleli se na zpracování nabídky Dodavatele,
vzhledem k výsledku zadávacího ízení jim nevznikne osobní výhoda nebo
újma,
nemají osobní zájem na zadání ve ejné zakázky,
s Dodavateli je nespojuje osobní, pracovní, i jiný obdobný pom r.
3) Osoby pov ené hodnocením nabídek provedou otevírání obálek v po adí, ve kterém
byly zadavateli doru eny, a sepíší protokol z otevírání obálek, který bude obsahovat:
Identifikaci Dodavatele
Informaci, že nabídka je zpracována v požadovaném jazyce
Informaci, zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávn nou jednat za
Dodavatele,
Nabídkovou cenu.
4) Osoby pov ené hodnocením nabídek poté provedou, v po adí, na kterém se
dohodnou, posouzení nabídek z hlediska spln ní zadávacích podmínek, z hlediska
mimo ádn nízké zadávací ceny a hodnocení nabídek. V p ípad , že bude rovnou
istoupeno k hodnocení nabídek, posoudí se spln ní zadávacích podmínek a
posouzení z hlediska mimo ádn nízké zadávací ceny jen u nejlépe hodnocené
nabídky; v p ípad vylou ení nejlépe hodnocené nabídky bude spln ní zadávacích
podmínek a posouzení z hlediska mimo ádn nízké zadávací ceny provedeno u
nabídky, která se umístila jako další v po adí. Tak bude postupováno až do okamžiku,
kdy posuzovaný dodavatel dle po adí stanoveného p i hodnocení nabídek splní
podmínky ú asti v zadávacím ízení a jím nabídnutá cena nebude shledána jako
mimo ádn nízká. O výb ru nejvhodn jší nabídky bude po ízena písemná zpráva,
která bude obsahovat minimáln tyto body, a to v po adí, v jakém k nim bylo
istoupeno:
Posouzení nabídek z hlediska spln ní zadávacích podmínek
Posouzení nabídky z hlediska mimo ádn nízké zadávací ceny
Hodnocení nabídek podle kritérií stanovených v zadávacích podmínkách
Záv r, doporu ení zastupitelstvu obce.

Nabídky, které nespl ují zadávací podmínky, budou vy azeny a již dále nebudou
hodnoceny.
Zadavatel je rovn ž oprávn n vylou it nabídku Dodavatele, který se v posledních
ech letech od zahájení zadávacího ízení dopustil závažných nebo dlouhodobých
pochybení p i pln ní d ív jšího smluvního vztahu se Zadavatelem, která vedla ke
vzniku škody, p ed asnému ukon ení smluvního vztahu nebo k jiným srovnatelným
sankcím, ledaže Dodavatel prokáže, že p ijal ú inná nápravná opat ení.
vodem pro vylou ení nabídky Dodavatele m že být i snaha Dodavatele ovlivnit
rozhodnutí Zadavatele nebo získat neve ejné informace, které by mu mohly zajistit
neoprávn né výhody.
Vylou ena m že být i nabídka Dodavatele, který nedodržel povinnosti vyplývající mu
z p edpis práva živnostního prost ední, sociálních nebo pracovn právních p edpis
nebo z kolektivních smluv.
Zadavatel je dále oprávn n vylou it nabídku Dodavatele, jehož nabídka obsahuje
mimo ádn nízkou nabídkovou cenu a Dodavatel ani na výzvu Zadavatele neposkytl
uspokojivé zd vodn ní nabídnuté mimo ádn nízké ceny.
Zadavatel vyrozumí Dodavatele o vylou ení jeho nabídky.
5) O výb ru nejvhodn jší nabídky rozhodne s kone nou platností zastupitelstvo obce.
Následn bude Dodavatel m písemn oznámeno, zda byli vybráni k realizaci ve ejné
zakázky malého rozsahu, respektive která nabídka byla vybrána jako nejvýhodn jší.
6) Zastupitelstvo obce m že v od vodn ných p ípadech, zejména pokud je nutné
zakázku provést v krátké dob nebo jde o zakázku obdobného druhu, na jakou již bylo
ízení dle p edchozích odstavc v posledních 12 m sících provedeno, nebo oslovení
Dodavatelé nem li o zakázku zájem nebo by vzhledem k objemu zakázky, pop .
pokud by s ohledem na jiné zvláštní okolnosti p ípadu nebylo hospodárné provést
ízení podle p edchozích odstavc , rozhodnout, že ve ejná zakázka malého rozsahu
bude zadána p ímo jednomu Dodavateli. Takové rozhodnutí musí být ádn
od vodn no a je t eba dbát, aby byly i v takovém p ípad dodrženy zásady
transparentnosti, p im enosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
7) Zadavatel je oprávn n zrušit ízení ve v ci zadání zakázky malého rozsahu z d vod ,
které si v zadávacích podmínkách vyhradí, anebo v p ípad , že by pokra ování
v zadávacím ízení nebylo hospodárné.
LÁNEK 7
Obecná ustanovení
1) Je-li p edm t ve ejné zakázky financován z dota ního fondu a má-li dota ní program,
z n jž se p edpokládá erpání finan ních prost edk , stanovená pravidla poskytovatele
dotace, mají pravidla poskytovatele dotace p ednost p ed pravidly v této vyhlášce
uvedenými.

LÁNEK 8
Záv re ná ustanovení
Tato sm rnice byla projednána a schválena na zasedání zastupitelstva obce
dne 30.11.2016
Tato vnit ní sm rnice nabývá ú innosti dne 01.01.2017

Ve ty kolech dne 01.12.2016

Št pán Benca
……………………….……
Starosta obce

Libor Jaeger
…………..…………………….
Místostarosta obce

ty koly

