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Pravidla pro zaďávání veřejných zaktzek maléhorozsahu č.|0n0a7

Pravidla pro zadávátníveřejných zakázek
maléhorozsahu mimo režim zátkona

č.Í012007,

Zastupitelstvoobce l{rochůvTýnec vydává dte 22.8.2007na zákIadě ustanovení$ 2 odst. 2
předpisů
písm.c)a $ 18 odst.3 zékonač,.13712006Sb., o veřejnýchzakázkách,ve zrěnípozdějších
12812000Sb.,oobcích/obec n í z Ť i z e n í l ,
a v s o u l a d u s$ 1 0 pís m . d) a $ 8 4 o ds t .2písm.h)zákonač.
pro
předpisůtato Pravidla
zadáváni veřejnýchzakéuekmaléhorozsahumimo
ve zněnípozdějších
režimzákona.

čt.t
Záklladní ustanovení

1)
2)

Zastupitelstvo obce Hrochův Týnec upravuje těmito pravidly postup obce jako veřejného
zadavatele( dále jen ,,zadavateť.)veřejných zakžzekmaléhorozsahu mimo režímzákona.
Zadavatelje povinen pŤi zadávání všech zakázek ďže uvedených respektovat a dodrŽovat
zásady transparentnosti, rovného zacházent a zákaz diskriminace.

čHnex2

hodnotě nepřesahující2O0 000 Kč bez
Záxazná pravidla prozadávátníveřejnýchzakázekv
daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakánekna dodávky a službyoresp. 600 000 Kč
bez daně z přidané hodnoty v pffpadě veřejných zakázek na stavební práce
1)

2)
3)
4)

Yýzvajednomu zaďavate|i kpředložení cenové nabídky ( popřípadě sdalšími podmínkami
plněď), pokud nemá zadavateIaktuální cenovénabídkyjiž k dispozici, ěi přímá objednávka
p1nění,a to i například emailovou formou.
Rozhodnutí pověřenéosoby zadavate|enazěkJaďě dodavatelem předložené čijinak dostupné
aktuální nabídky (nenínutnó ustanovit hodnotícíkomisi).
UzaÝÍeru smlouvy (nebo doručenídodavatelem potvrzené objednávky či přímé pos$rtnutí
požadovanéhodoplnění dodavatelem).
Rozhodnutí zadavate|e o nepřidělení veřejné zakévky, odmítnutí nabídky(např. jestliže
cenová nabídkanebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavateleakcesovatelné apod.).

Celý proces můžebý realizován jednou pověřenou osobou zaďavate|eoprávněnou činitjménem a
na účetzadavate|e týo úkony ( starosta obce, místostarosta, /. U těchto veřejných zakazek je
moŽré posfupovat formou příméhonákupu v obchodě.

Čtánek3
Závazná pravidla pro zadávátníveřejných zakrízek v hodnotě od 200 000 Kč bez daně
z přidané hodnoty do 800 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázekna
dodávky a služby, resp. od 600 000 Kč bez danéz přidané hodnoty do 3 000 000 Kč bez
Daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázekna stavební práce
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1)

2)
3)

4)

s)
6)

Pravidla pro zadávžniveřejných zakéu;ekmalého
rozsahu č,.|012007

Yýzva třem dodavatelům k předložení cenové nabídky a případné uveřejnění výnv
vhodným způsobem, pokud nemá zadavate| aktu.ílnícenové nabídky již k dispozici, a to i
například emailovou formou; výzya bude obsahovat rovněž údajeo hodnotícíchkriteriích,
která jsou rozhodná pto zadění zakázky dle $ 78 a nemusí byt vymezena podle z6kona.
Doba pro podtíní nabídek dodavateli musí bý minimá|ně 7 dtx ode dne odesltání vlaw
dodavatelům.Lze i emďlem přes elektronickou podatelnu.
Hodnocení nabídek provede hodnotícíkomise podle hodnotícíchkÍitériiuvedených v $ 78
odst. l písm.b), odst. 6 a podle $ 79.
Rozhodnutí pověřené osoby ( starosta obce) zadavate|eo výběru nejvhodnějšínabídky na
zákJadé ve ýzvé stanovených hodnotících kritérií a sdělení této iďormace všem
účastníkům
Íízeruspolu se stručnýmodůvodněnímvýběru.
UzavÍen smlouvy s vybran;im dodavatelem ( uzavřením smlouvy se rozrrmí rovněž doručení
dodavatelem potwzenéobjednávky).
Rozhodnutí zadavate|e o zrušenířizen|' důvodem pro zrušeníÍizeru můžeb;it skutečnost,že
dodavatelé nepředloŽili pro zadavate|e akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na
zadavatelem poŽadovanéplnění.
Nejvhodnějšínabídkabude schválena zastupitelstvem obce a starostaobce následně podepíše
smlouvu zazadavatele.

Čhnek4
Záyazná pravidla pro zadávání veřejných zakánek v hodnotě od 800 000 Kč bez daně
z přidané hodnoty do 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zaká.zek
na dodávky a služby, resp. od 3 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty do ó 000 000 Kč bez
daně z přidanó hodnoty v případě veřejných zakánekna stavební práce
1)

2)

3)

4)

s)

6)
7)

Yý,zva nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky v mezích požadavků zadavate|e a
případné uveřejněď výmv vhodným způsobem ; výzva bude obsahovat rovněŽ údaje o
kritériích, která jsou rozhodná pto zadáni zakázky dle $ 78 a nemusí bý vymezena podle
zékorra.Doba pro podrínínabídek dodavateli musí bý minimálně 10 dní ode dne odeslání
výzw dodavatelům.Lze i emailem přes elektronickou podatelnu.
Ustanovení minimrílně tříčlennékomise pro posouzení a hodnocení nabídek, kde bude
alespoň jeden člen komise se středoškolským vzděláním v příslušnémoboru nebo bude mít
odbornost ve vztahu k požadovanémup|nění.Hodnocení bude provedeno podle hodnotících
kritériíuvedených v $ 78 odst. 1, písm.b), odst. 6 a podle $ 79.
Zdůvodněné doporučení s ohledem na hodnotící kritéria zaóavateli k uzavření smlouvy
s vybranlim dodavatelem.
\:.,
Roáodnutí zadavate|e o qiběru nejvhodnější nabídky a sdělení této'informace všem
účastrríkům
tízent spolu se stručnýmodůvodněnímvýběru.
Uzavření smlouvy s dodavatelem.
Rozhodnutí zadavate|e o případném zrušení,důvodem pro zrušení můŽe bý skutečnost, že
dodavatelé
nepředloŽili pro zadavatele akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na
zadavatelem poŽadovanéplnění.
Nejvhodnější nabídka bude schválena zastupitelstvem obce a starosta obce následně
podepíšesmlouw za zaďav atelre.
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Pravidla pro zadáváni veřejných zakazekmďéhorozsahuč.|012007
čHnek 5
Zá,lěrečnáustanovení

Tato Praviďa pro zadávani veřejných zakinek malého rozsahu mimo reŽim zákona nabývaji
účinnosti15 dnempo dni vyhlášení.

Petr Schejbď
místostarosta
obce

Miloslav Besperát
starostaobce

Vyvěšenona uřednídescedne:
Sejmutoz ďední desky dne:
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