Město Dobřichovice

Směrnice č. Ll2Ot6,
k zadávání veřejných zakázek maIého rozsahu
Tato směrnice upravuje postup při zadáváníveřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12,
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"), tj. veřejných zakázek
na dodávky a služby pod 2.000.000,- Kč a veřejných zakázek na stavební práce pod 6.000.00QKč bez DPH.

1. Veřejn é zakázky

malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12, odst. 3 zákona není obec v souladu s § 18, odst.
3 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 postup.

Zakázky malého rozsahu

se podle

v,ýše předpokládaného peněžitého závazku (dále jen

"hodnoty") dělí na tyto kategorie:
l. kategorie:

L.
2.

zakázky na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 50.000,- Kč
zakázky na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 300.fi}0,- Kč
(dále jen ,,zakázky l. kategorie")

ll. kategorie:
1, zakázky na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 50.0fi),- Kč a
nepřesahuje 300.fi)0,- Kč
Z. zakázky na stavební práce,jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 300.000,- Kč a
nepřesahuje 1.000.000,- Kč
(dále jen ,,zakázky ll. kategoríe"}
l!l. kategorie:

1.

zakázky na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 3fi).000,- Kč a

nedosáhne 2.000.000,- Kč
2, zakázky na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 1.000.000,- Kč a
nedosáhne 6.000.000,- Kč
(dále jen ,,zakázky lll. kategorie")
lV. kategorie:
Zakázky na dodávky a služby, které je nutné zadat v krajně naléhavémpřípadě, ktený
zadavatel svým jednáním nezpůsobil a anijej nemohl předvídat a z časových důvodůnení
možnézadat zakázku standardním postupem v souladu s touto vnitřní směrnicí; za
splnění těchto podmínek se můžejednat např, o zakázky na předejítí l odstranění /
zmírněníškod způsobených např. povodněmi, mimořádnými událostmi a škodami v lese i

na zeleni mimo les (větrné a sněhové kalamity, nebezpečívzniku požárů v období sucha,
nahodilá těžba), havarijními situacemi, atd.
(dále jen ,,zakázky lV. kategorie").
V. kategorie:
Zakázky na architektonické a projekčnípráce.

VeŠkeréČástky předpokládaných hodnot veřejných zakázek uvedené v této směrnici jsou
hodnoty bez DPH.
1.1. Veřejné zakázky malého rozsahu l. kategorie

a)

b)

c)
d)

Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu l. kategorie vybírá bez uýběrového řízení
starosta, místostarosta, pracovník městského úřadu podle Směrnice o oběhu účetních
dokladŮ nebo radou města pověřený zástupce zadavatele. Můžezadat zakázku přímo,
nebo si vyŽádá více nabídek, nebo použije e-aukci. Je přitom povinen dodržet zásady
stanovené v Článku 1. U těchto veřejných zakázek malého rozsahu je možno vycházet
Pouze z informací o trhu, místníznalosti a srných poznatků a zkušeností.
O rnýběru dodavatele a parametrech dodávky nad 20.000,- Kč podá zadavatel zprávu radě
města (dále jen "RM").
Tyto ,,zakázky" se nezapisují do centrální evidence zakázekzadávaných obcí.

Zadány mohou b,it pouze dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž financování je
kryto schváleným rozpoČtem města. Smluvní vztahy sjednané formou objednávky musí
b'it podepsány starostou, anebo jedním z místostarostů města, nebo tajemníkem MěÚ,
nestanoví-li Směrnice o oběhu účetníchdokladů jinak.

1.2. Veřejnézakázky malého rozsahu !t. kategorie:

a) O zadání zakázky ll. kategorie rozhoduje starosta nebo RM pověřený
zadavatele.

zástupce

b) Zadavatel je povinen formou písemného Oznámení o zahájení zadávacího řízení vyzvat

nejméně tři potenciální dodavatele k předložení nabídky. Oznámení musí být shodné pro
vŠechny dodavatele a musí jim být odesláno ve stejný den. oznámení můžeb,it zasláno i

elektronícky.

c)

Oznámení o zahájení zadávacího řízení můžeb,it zveřejněno na internetov}ich stránkách
města, případně na úřední desce nebo v tisku.

d) Termín na podání nabídek musí b,ýt stanoven v Oznámen í o zahájení zadávacího řízení.
e) Starosta jmenuje hodnotící komisi s minimálním počtem 3 členů.Předsedou komise musí

f)

g)

b'it Člen RM, ostatní Členovémohou b,it členy zastupitelstva, zaměstnanci městského
Úřadu nebo starostou pověření specialisté v oboru. Nabídky, které neobsahují všechny
náleŽitosti dle výzvy, hodnotící komise vyřadí vyřazení odůvodnía dále již je nehodnotí.

Hodnotící komise zpracuje zprávu, ve které vyhodnotí obdržené nabídky a stanoví pořadí
nabídek. O hodnocení vyhotoví písemný záznam, v němž bude uveden seznam přijatých
nabídek, popis nabídek, popis hodnocení každéz nich podle jednotlirných kritériía další
důležitéskutečnosti.

O výběru dodavatele, s nímžbude uzavřena smlouva, rozhodne RM na základě zprávy
hodnotící komise. lároveň můžebýt předložen ke schválení i návrh smlouvy.

h) Zadány mohou být pouze dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž financování je
kryto schváleným rozpočtem města.
1.3. Veřejné zakázky malého rozsahu lll. kategorie
a) O zadání zakázky lll. kategorie rozhoduje RM.

b)

RM rozhodne o zadání veřejné zakázky a o způsobu zadání. V rozhodnutí o zadání veřejné
zakázky rada stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a můževymezit i další
podmínky zakázky (např, množstvía kvality předmětu zakázky, obchodní a platební
podmínky, poŽadavky na kvalifikaci dodavatele, kritéria pro hodnocení nabídek).7adánv
mohou b,it pouze dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž financování je kryto
schváleným rozpočtem města.

c) U

těchto veřejných zakázek malého rozsahu se vyzvou nejméně 3 dodavatelé k
předloŽení nabídky, Text rnýzvy a seznam přímo obeslaných dodavatelů schvaluje RM.
Oznámenímusí být shodné pro všechny dodavatele.

d) Znění qízvy se zveřejní na Profilu zadavatele, tím se veřejná

zakázka malého rozsahu
stává otevřenou a vytváří se tak prostor k předloženínabídky i pro jiné, než oslovené
dodavatele,

e)

LhŮta pro podání nabídek nesmí b,it kratšínež 7

dníod prvního dne zveřejnění na Profilu
zadavatele. Zveřejněnía odeslání poptávky přímo osloveným dodavatelům je organizátor

zakázky povinen koordinovat tak, aby lhůty pro podání nabídek byly pro všechny

uchazeče shodné.

f)

RM jmenuje hodnotícíkomisi s minimálním počtem 3 členů.Předsedou komise určíRM
Člena RM, ostatníČlenovémohou b,it členy RM, zastupitelstva či zaměstnanci městského
úřadu nebo RM schválení specialisté v oboru.

g)

Hodnotící komise zpracuje zprávu, ve které vyhodnotí obdržené nabídky a stanoví pořadí
nabídek. O hodnocení vyhotoví písemný záznam, v němž bude uveden seznam přijatých
nabídek, popis nabídek, popis hodnocení každéz nich podle jednotlivých kritériía další
dŮleŽité skuteČnosti. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, hodnotící
komise vyřadí, vyřazení odůvodnía dále již je nehodnotí,

h)

O rniběru dodavatele, s nímžbude uzavřena smlouva, rozhodne RM na základě zprávy
hodnotící komise. zároveň můžeb,it předložen ke schválení i návrh smlouvy.

1.4. Veřejnézakázky malého rozsahu lV. kategorie

Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu (dodávka zbožía služeb), které je nutné
zadat v krajně naléhavémpřípadě, vybírá bez výběrového řízenístarosta. U těchto
veřejných zakázek malého rozsahu můževycházet jen z informací o trhu, místních
znalostí a sv'ých poznatkŮ a zkušeností. O rrrýběru dodavatele a parametrech dodávky
podá zprávu zastupitelstvu města na nejbližšímzasedání.
1.5. Veřejné zakázky malého rozsahu V. kategorie

1.
2.

Výběr architektŮ a projektantů stavebních prací bude prováděn následujícím způsobem:
u zakázek do 20O tis Kč bude projektant vybírán RM
u zakázek nad 200 tis. Kč zastupitelstvem
U těchto zakázek je poptání více uchazečůobvyklé, nikoliv však podmiňujícía cena
nebude muset b,it jediným kritériem uýběru,

2.Yýzvy k podání nabídek
Z.L.Ye v,ýzvě dle této směrnice se uvede zejména:

a)

identifikace zadavatele

b) vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
c} místo a doba plnění
d) požadovanýobsah nabídky

e)

f)

kritéria hodnocení nabídky
doloženítěchto dokladů:
i. již při předložení nabídky:

o

prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo rnýpisu z

obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má b,ýt dodavatel zapsán podle
zvláštních právních předpisů); oprávnění k podnikání doložív kopii

ii. vybraným uchazečem před podpisem smlouvy:

o

o

prokázání oprávnění k podnikání {např. předloženíživnostenskéholistu) včetně
předložení v,ýpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence {pokud v ní má být
dodavatel zapsán podl€ arláštních práwrích předpisů) ne starší90 dnů, oprávnění k
podnikání můžedoložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii
čestnéprohlášení dodavatele o tom, že splňuje nás|edující kritéria {u právnické osoby
podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

.
.
.
.

o

není v likvidaci fide-li o právnickou osobu}

v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl
zrušen pro nedostatek majetJ<u
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo
na pojistném a na penále na sociální zabezpďení, přspěvku na §tátní po,|itiku
zaměstnanosti, s výjimkou pffpadů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a
není prodlení se splácením splátek

čestnéprohlášení dodavatele o torfi, že nebyl pravomocně odrcuzen pro trestný čin
nebo doŠlok zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata, souvisí s
předmětem podnikání, jde-li o fipickou osobu; ideli o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat a prohlášení učinit jak právnická osoba, tak i její statutámí orgán
nebo kažóý člen statutámího orgánu, vedoucí organizačnísložky zahraničníprávnické
osoby nebo statutámím orgánem pověřený zástupce.

g) platební podmínky
h) způsob a místo podávání nabídek
i) dalšípožadavky a podmínky

2.Z.UchazečŮm bude písernně neprodleni nejdéle však do tO dnů od rozhodnutí RM,
oznátn€no, zda byli vybráni k realizaci veřejrré zakázky malého rozsahu či nikoliv a čínabídka
byla vybrána.

3. Uveřejňovací povinnost
Pokud cena zakázky přesáhne 500 000,- Kč, je povinností zadavatele (§ I47a zákona o veřejných
zakázkách) zveřejnit na Profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích
změn a dodatků do 15 dnů ode dne jejich uzavření.

4. závérečnáustanovení
4.1. Město uchovává (archivuje) veškerédokumenty, které bylo povinno před zahájením nebo v
prŮběhu zadávacího řízení či soutěže o návrh nebo po jeho/jejím skončenídle zákona
pořídit, a rovněž které v průběhu jakéhokoliv řízení či soutěže o návrh obdrželo od
dodavatelů (úplnéznění originálů nabídek, žádosti o účastči soutěžní návrhy atp.), jakož i
uzavřené smlouvy související s realizacíveřejné zakázky (včetně změn a dodatků).

4,2. Město je povinno uvedenou dokumentaci uchovávat po dobu nejméně 5 let od uzavření
smlouvy, změny smlouvy na realizaci veřejné zakázky nebo zrušen í řízení.
4.3. Tato směrnice byla projednána a schválena usnesením Rady města Dobřichovice 02-1-8-16 ze
dne 12. ledna 2016 a nab,ývá účinnostidnem 13. ledna 2016.

4.4. Směrnice bude po celou dobu své platnosti uveřejněna na oficiálních weborných stránkách
města Dobřichovice.
Dobřichovice 12. ledna 2016

(Ř
lng. Petr Hampl
starosta města Dobříchovice

