Obec KLÍNEC
Klínec 138, 252 10 Klínec
_____________________________________________
Směrnice č. 2 /2018

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Čl. 1
Předmět úpravy
Tato směrnice upravuje způsob a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve
smyslu § 31 zákona č. 137/2016 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 bez DPH.
Směrnice dále stanovuje konkrétní povinnosti odpovědným osobám zadavatele, které
odpovídají za přípravu, zadání a řízení zakázek a za vyhodnocování podaných nabídek.

Čl. 2
Obecné zásady
Směrnice je platná a závazná v celém svém rozsahu pro obec Klínec.
Evidenční číslo veřejné zakázky se uvádí ve tvaru xx/rrrr ( kde xx je pořadové číslo veřejné
zakázky, rrrr je číslo roku veřejné zakázky).
Veřejné zakázky budou evidovány ve formuláři s číslovanými listy, který bude dán
protokolárně do užívání ode dne 1. 1. 2016. Veřejné zakázky se zapisují průběžně tak, jak se
průběh veřejné zakázky vyvíjí.
Čl. 3
Působnost směrnice
1. Zadavatel je při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu povinen řídit se
následujícími ustanoveními této směrnice, vyjma veřejných zakázek na dodávku energií,
které mohou být zadány na základě energetické optimalizace.
2. Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které jsou (spolu)financované
prostřednictvím dotačního titulu, se řídí výhradně aplikovatelnými metodikami,
závaznými pokyny a dalšími pravidly příslušného operačního programu či dotačního
titulu. V případě rozporu některých ustanovení platí ustanovení přísnější.

Čl. 4
Veřejné zakázky malého rozsahu
Zadavatel je povinen při zadávání všech veřejných zakázek malého rozsahu dodržet zásady
uvedené v § 6 zákona, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace:
a) zásada transparentnosti:
- pořizovat o všech významných úkolech písemnou dokumentaci v dostatečném
rozsahu,
- jasně vymezit kritéria, dle kterých budou hodnoceny nabídky dodavatelů
v dostatečném předstihu před samotným vypracováním nabídek,
- opatřit všechna rozhodnutí řádným odůvodněním.
b) zásada rovného zacházení:
- v souvislosti s přípravou řízení jsou definovány přesné podmínky tak, aby
všichni uchazeči věděli, jak bude řízení probíhat, např. omezení počtu zájemců.
c) zásada zákazu diskriminace:
- v průběhu zadávání veřejné zakázky je zadavatel povinen postupovat vždy tak,
aby nedošlo k diskriminaci žádného z dodavatelů. Tato zásada ovšem
nevylučuje oprávnění zadavatele stanovit přesné podmínky účasti v řízení.
Podmínky musí být zadavatelem stanoveny tak, aby umožňovaly výběr
nejvhodnějšího uchazeče, ale na druhé straně neuzavíraly přístup jinému
dodavateli do řízení, např. z důvodů, které nesouvisejí s předmětem veřejné
zakázky.

Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující
postup:
Kategorizace zakázek:
1. Zakázky, u kterých nepřesáhne výše předpokládané hodnoty zakázky částku
200 000,- Kč bez DPH u dodávek a služeb a částku 300 000,- Kč bez DPH u
stavebních prací.
Starostovi obce přísluší právo zadat zakázku.
Výběrové řízení nemusí být provedeno. Starosta obce odpovídá za to, že uchazeč jím
oslovený a vybraný má dostatečné odborné, materiální a další předpoklady pro úspěšné
zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě.
Starosta obce odpovídá rovněž za to, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a
čase plnění. Při rozhodnutí o tomto způsobu zadání zakázky vychází pak z informací o trhu a
ze svých odborných zkušeností.
Smluvní vztah je realizován formou smlouvy, kdy uzavřením smlouvy se také rozumí
doručení dodavatelem potvrzené objednávky a objednávkou. Smlouvu a objednávku
podepisuje starosta obce.
Tyto zakázky se nezapisují do evidence veřejných zakázek.

2. Zakázky, jejichž výše předpokládané hodnoty zakázky bude činit částku od
200 000,- Kč bez DPH do 800 000,- Kč bez DPH u dodávek a služeb a částku od
300 000,- Kč bez DPH do 3 000 000,- Kč bez DPH u stavebních prací.

Zastupitelstvu obce přísluší právo schválit nejvhodnější nabídku.
U těchto veřejných zakázek malého rozsahu vyzve starosta obce 3 dodavatele, o kterých má
věrohodné informace, že jsou z hlediska svých schopností, odborností a zkušeností
požadované plnění schopni řádně a včas dodat. Oslovení může být doručeno e-mailem.
Z předložených cenových nabídek bude následně vybrána pro zadavatele nejvýhodnější
nabídka. Výzva bude zveřejněna vhodným způsobem a to například na webových stránkách
obce, úřední desce a bude obsahovat údaje o kriteriích, která jsou rozhodná pro zadání
zakázky ( hodnotící kriteria).
Oslovení dodavatelé mohou aktuální cenovou nabídku zaslat také e-mailovou formou.
Zveřejněním výzvy vhodným způsobem se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a
vytváří se tak prostor k předložení nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele.
Ve výzvě se uvede zejména:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

identifikace zadavatele,
vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu,
místo a doba plnění,
požadovaný obsah nabídky,
platební podmínky
způsob a místo podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena minimálně 7 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům.
Dodavatele vybere hodnotící komise složená min. ze 3 hodnotitelů, které jmenuje písemným
jmenováním starosta. Výběrová komise zvolí ze svého středu předsedu, otevře neveřejně
nabídky, o průběhu jednání sepíše jednoduchý zápis, ve kterém uvede charakteristiku
jednotlivých nabídek a navrhne zastupitelstvu obce nejvhodnější nabídku včetně zdůvodnění
tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, výběrová komise vyřadí a již je dále
nehodnotí. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo obce.
Posléze bude uchazečům písemně oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu či nikoliv a čí nabídka byla vybrána.
Závěrem starosta uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem, kdy uzavřením smlouvy se také
rozumí doručení dodavatelem potvrzené objednávky.
3. Zakázky, jejichž výše předpokládané hodnoty zakázky bude činit částku od
800 000,- Kč bez DPH do 2 000 000,- Kč bez DPH u dodávek a služeb a částku od
3 000 000,- Kč bez DPH do 6 000 000,- Kč bez DPH u stavebních prací.
Zastupitelstvu obce přísluší právo rozhodování o výběru nejvhodnější nabídky.
U těchto veřejných zakázek malého rozsahu vyzve starosta obce nejméně 3 dodavatele
k předložení nabídek v mezích požadavků zadavatele. Tato výzva bude obsahovat údaje o
kriteriích, která jsou pro zadavatele rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kriteria).

Oslovení může být doručeno e-mailem. Lhůta pro podání nabídek musí být minimálně 10 dní
ode dne odeslání výzvy dodavatelům. Znění výzvy bude zveřejněno na webových stránkách
obce, případně i na úřední desce. Tímto zveřejněním se veřejná zakázka malého rozsahu stává
otevřenou a vytváří se tak prostor k předložení nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele.
Ve výzvě se uvede zejména:
1.
2.
3.
4.
5.

identifikace zadavatele,
vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu,
místo a doba plnění,
požadovaný obsah nabídky,
doložení těchto dokladů:
5.1. již při předložení nabídky:
5.1.1. prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení výpisu o
živnostenském oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné
evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních
právních předpisů ne starší 90 dnů), oprávnění k podnikání doložit
ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii,
5.1.2. reference o předchozích zakázkách včetně uvedení kontaktní osoby a
telefonního čísla
5.2.

vybraným uchazečem před podpisem smlouvy:
5.2.1. čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria (u
právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím
jménem):

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d)
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
6. platební podmínky
7. způsob a místo podávání nabídek
8. další požadavky a podmínky.
Zastupitelstvo obce stanoví výběrovou komisi s minimálním počtem 3 členů bez náhradníků.
Ve výběrové komisi musí mít alespoň její jeden člen odbornost ve vztahu k požadovanému
plnění (například bude mít jeden člen hodnotící komise alespoň středoškolské vzdělání
v příslušném oboru). Přípustné je i přizvání nezávislé osoby pro hlas poradní. Výběrová
komise zvolí ze svého středu předsedu, otevře neveřejně nabídky, o průběhu jednání sepíše
jednoduchý zápis, ve kterém uvede charakteristiku jednotlivých nabídek a navrhne
zastupitelstvu obce nejvhodnější nabídku včetně zdůvodnění tak, aby byly dodrženy zásady
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nabídky, které neobsahují
všechny náležitosti dle výzvy, výběrová komise vyřadí a již je dále nehodnotí. O výběru
nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo obce. Posléze bude
uchazečům písemně oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
či nikoliv a čí nabídka byla vybrána.

Zastupitelstvo obce může rozhodnout, že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána přímo
jednomu dodavateli, a to v odůvodněných případech a to zejména pokud je nutné provést
„zakázku“ v krátké době nebo zda jde o „zakázku“ obdobného druhu, na jakou již bylo řízení
podle předchozích odstavců provedeno, 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. Takové rozhodnutí musí být řádně
odůvodněno a je třeba dbát, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace.
S vybraným dodavatelem starosta uzavře smlouvu.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Tuto směrnici vydává obec Klínec v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů. Změny této směrnice je oprávněno provádět pouze zastupitelstvo obce
Klínec.
Tato směrnice byla projednána a schválena usnesením č. 9/18/11 na jednání zastupitelstva
obce Klínec dne 19. 12. 2018.
Čl. 6
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení na zasedání zastupitelstva usnesením č.
9/18/11 ze dne 19. 12. 2018.
V Klínci dne 20. 12. 2018

Markéta Polívková
starostka obce Klínec

