Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Lužnice,svazek obcí se sídlem Dvory nad Lužnicí vydává Vnitřní směrnici č. 1/2015
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů
s dodavateli stavebních prací, služeb a dodávek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Směrnice upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
(dále jen „zakázka“)a upřesňuje uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací,
služeb a dodávek.Zakázky podlimitní a nadlimitní podléhají postupům, které jsou uvedeny
v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“).
2. Veřejné zakázky zadává zpravidla předseda nebo místopředseda svazku, který je pro
předmět veřejné zakázky příkazcem operace (dále jen „zadavatel“).
3. Finanční limity pro zakázky malého rozsahu stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění zákonného opatření Senátu č. 341/2013 tak, že se jedná o zakázku, jejíž
předpokládaná hodnota v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na
služby nedosáhne 2 000 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, nebo v případě veřejné
zakázky na stavební práce nedosáhne částky 6 000 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty.
4. Kategorie zakázek dle předpokládané hodnoty a druhu (finanční limity jsou uvedeny
bez DPH):
I. kategorie: od 0,- Kč do 100 000,- Kč pro stavební práce, služby, dodávky
II. kategorie: od 100 000,- Kč do 1 999 999,- Kč pro stavební práce, služby, dodávky
III. kategorie: od 2 000 000,- Kč do 5 999 999,- Kč pro stavební práce
5. Zadávání zakázek I. kategorie: ( od 0,- Kč do 100 000,- Kč)
Zadavatel zadá zakázku písemnou nebo ústní objednávkou nebo - pokud se smluvní
strany dohodnou - smlouvou. Objednávku nebo smlouvu je oprávněn podepsat zadavatel.
Písemnou objednávku musí zadavatel vystavit vždy, přesahuje-li hodnota objednávky
10 000,- Kč.
6. Zadávání zakázek II. kategorie: (od 100 000,- Kč do 1 999 999,- Kč)
Zadavatel musí provést výběrové řízení, v němž osloví min. 3 uchazeče za účelem předložení
cenové nabídky.
Zadavatel stanoví přiměřenou lhůtu pro podání nabídky, která nesmí být kratší než 7
dní. Lhůta začíná běžet následující den po dni, kdy bylo zahájeno výběrového řízení.
Zadavatel zajistí jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek, která musí mít nejméně 3 členy – zástupce svazku Lužnice.
Komise provede jednoduché vyhodnocení podle předem stanovených hodnotících kritérií
a o vyhodnocení pořídí jednoduchý zápis s odůvodněním výběru dodavatele.
Smlouvu o dílo podepisuje předseda svazku .

7. Zadávání zakázek III. kategorie (od 2 000 000,- Kč do 5 999 999,- Kč )
Zadavatel připraví zadání zakázky.
Zadavatel vyzve k podání nabídky min. 3 uchazeče o zakázku tak, že jim nejpozději
ke dni zahájení výběrového řízení doručí zadávací podmínky.
Lhůta pro podání nabídek musí být přiměřená, min. 10 dnů. Lhůta začíná běžet následující
den po dni, kdy bylo zahájeno výběrové řízení.
Zadavatel zajistí jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek,
která musí mít nejméně 3 členy
Výběrová komise zvolí ze svého středu předsedu, otevře neveřejné nabídky.O průběhu
jednání sepíše jednoduchý zápis, ve kterém uvede charakteristiku jednotlivých nabídek a
navrhne 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 rozhodnou s konečnou platností členové svazku. Poté bude
uchazečům písemně oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
či nikoliv.
Smlouvu o dílo podepisuje předseda svazku.
Zadavatel zveřejní na profilu zadavatele (§ 147a zákona) uzavřenou smlouvu včetně jejích
změn a dodatků do 15 dnů ode dne jejich uzavření.
8. Závěrečné ustanovení
Tato směrnice ruší v plném rozsahu směrnici z 20.12. 2012 a nabývá účinnosti
ode dne 17.9.2015. Schváleno usnesením č. 57/2015
Jan Herzog, předseda svazku

Dvory nad Lužnicí 17.9.2015

