Směrnic e k zad,ávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obce Vraňany

Tato směrnice upravuje postup pÍizadávání veřejných zaké.zek malého rozsahu ve smyslu
$ 12 odst. 6 zákonaČ. tzltzoo6 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 ó.000.000'- Kč.
1.

Veřejné zakázl.<y malého rozsahu

Veřejné zakazky malého rozsahu ve smyslu $ 12 odst. 6 zákona není obec v souladu s $ l8
odst. 3 povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodrŽovat zásady uvedené
v $ 6 tj. zásady transparentnostÍ. rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Pro zadávéní veřejných zakžzek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující postup'
1.1.

Veřejné zakáz|<y malého rozsahu do 100.000 Kč bez DPH

Dodavatele pro veřejn é zakázky malého rozsahu (dodávka zbožía sluŽeb)' jejichŽ
předpokládaná cena nepřesáhne 100.000,- Kč, bez DPH, vybirá bez výběrového řízení
starosta. Je přitom povinen dodržet zásady stanovené v člrínku1.
1.2.

Veřejnézakázky malého rozsahu nad 100.000 Kč do 500.000'_

Kč bez DPH

o veřejných zakézkách malého rozsahu, v rozsahu nad l00.000' Kč až do 500.000,- Kč
bez DPH rozhoduje bez vypsání výběrového Ťizení zastupitelstvo obce (dále jen Zo).
U těchto veřejných zakázek malého rozsahu můŽe Zo vychéaet pouze z informací o trhu,
místníznalosti a svých poznatků a zkušeností.Výběr dodavatele pro týo zakázky se
odůvodnív usnesení Zo. Tyto ,,zakázky" se nezapisují do centrálni evidence zakázek
zadávanýchobci.
1.3.

Veřejné zakázky malého rozsahu nad 500.000'- Kč bez DPH

o veřejných zakázkách malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena

.

v případě zakéaky na dodávky nebo sluŽby přesáhne 500.000,- Kč a nedosáhne
2.000.000,- Kč bez DPH

. v

případě zakézky na stavební práce přesáhne 500.000,6.000.000,- Kč bez DPH

Kč a

nedosáhne

rozhoduje ZO.
U těchto veřejných zakázek malého rozsahu Se \Yzvou nejméně 3 dodavatelé k předložení
nabídky. Text výzvy a seznam přímo obeslaných dodavatelů schvaluje Zo. Dál'e Zo jmenuje
výběrovou komisi s minimálním počtem 3 členů.Předsedou komise určíZo člena
zastupitelstva, ostatní členovémohou (ale nemusí) být členy zastupitelstva. Nabídky, které
neobsahují všechny náleŽitosti dle výzvy, výběrová komise vyřadí, vyÍazeni odůvodnía dá|e
j1ž je nehodnotí. Výběrová komise posoudí doručenénabídky, navrhne pořadí vybraných
uchazečů'o pruběhu a výsledcích jednaní sepíšezápis. o ýběru nejvhodnější nabídky
rozhodne s konečnou platností Zo.

2. Společná ustanovení k čl. - 1.3.

Ye výzvě dle této směrnice se uvede zejména:
e) identifikace zadavatele

b)

c)

d)
e)

D

vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
místo a doba plnění
požadovaný obsahnabídky
kritéria hodnocení nabídky
doloŽení těchto dokladů:
o jižpři předloženínabídky:
prokázání oprávnění k podnikrání (např. předloŽení živnostenského listu nebo
qýpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má byt dodavatel
zapsán podle zvláštních právních předpisů); oprávnění k podnikaní ďoIoži v

kopii
vybraným uchazečem před podpisem smlouvy:
prokánání oprávnění k podnikaní (např. předloženíŽivnostenského listu)
včetně předloŽení výpisu s obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní
má byt dodavatel zapsén podle zvláštních právních předpisů) ne starší90 dnů
oprávnění k podnikanímaže doloŽit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii
čestnéprohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria (u právnické
osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):
1) není v likvidaci (de-li o právnickou osobu)
2) v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo
konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku
3) nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky
4) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění,nebo na pojistném a na penále na sociálni zabezpečení,
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů,kdy
bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se splácením

o

sp1átek

o

g)
h)

i)

čestnéprohlášení dodavatele o tom, Že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný
čin nebo došlo k zah|azení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata'
souvisí s předmětem podnikaní, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení uěinit stafutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizačnísloŽky zahrariění právnické
osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.
platební podmínky
způsob a místo podávríní nabídek
dalšípoŽadavky a podmínky

Znéni výzvy dle této směrnice se zveřejní na uřední desce a na webových strankách obce,
tím se veřejná zakénka malého rozsahu stává otevřenou a výváÍíse tak prostor k předložení
nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele.
Jednotliví členovéZo mohou do 3 dnů po projednání návrhu doplnit seznam firem, které
uÍadvyzve k předložení nabídky.
Uchazečůmbude písemně do pěti pracovních dnů od rozhodnutí Zo oznámeno, zda byli
vybráni krealizaciveřejné zakázky malého rozsahu či nikoliv a čínabídkabyla vybrána.

Yzor

ýzvyje

uveden

v pŤiloze této směrnice.
3. Závér ečná ustanovení

Tato směrnice byla projednána a schválena na jednrínízastupitelstva obce Vraňany dne
2.bÍezna2}tl. Tímtó driem vnitřní směmice nabtí úěinnosti.
Starostka

obce:
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Místostarostka obce:
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Příloha směrnice zadáx áni veřej ných zakázek

m

alého rozs ahu ob ce Vraňany

Text vlizvy:

obec Vraňany vás vyzývák podání nabídky na veřejnou zakázkl:malého rozsahu
(název

1.

výnv)

Zadavatel:
Obec Vraňany
zastoupená starostou:

2. Vvmezení plnění výběrového ffzení:
3. Doba plnění:

4.

Doručenínabídek:
Zájemci o qýběrové Íizeni po převzetí zadávacích podmínek doručísvou nabídku osobně nebo
doporuěeně poštou na adresu obecní úřad Vraňany ěp.37, 27707 Vraňany, nejpozději dne
do.......hodin.
obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena
- neotvírat''.
''VÝzva
Na6ioty podané po výše uvedené lhůtě nebudou do soutěže přtjaty.

5.

Platební podmínkv:

zá|ohy. Provedené práce budou placeny na zátkladé měsíění
Koneěná faktura bude vystavena při předání a převzeťi dí|a
díla.
qýše
ceny
iooÁ
do
fakturace
poslední
vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu ( předání
po
odstranéní
uhrazeňa
a bude
převzetí
díla)'
a

Zaaa*teffi6'a-oslqrtovat

6. obsah nabídkv:
zÁHadní údaje o uchazeči včetně doloženípříslušných dokladů
o ýše nabídkovéceny vč. DPH
. dóba plnění zakánky, délka záruky za jakost azáruénípodmínky nebo návrh smlouvy
-.
o reference o obdobných prováděných akcích (apod.)
7. Způsob hodnocení nabídek:

váha .. ,oÁ
váha .. ,'Á
váha .. , oÁ

I

)

8.

Dalšípodmínky veřeiné zalcízkv:

usíuchazečvyjasnitpředpodánímnabídky'Nedostatečnáinformovanost,
myiné chápLnítéto ýzvy, chybně navrŽená nabídková cena apod- neopravňuje uchazeče požadovat
nebo zqýšen ceny' Zadavate| si vyhrazuje právo odmítnout všechny
dódateěnoů úhradu
''anaa.i
nabídky nebo ýzvu zrušitbez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek
ýnly.'Yariantní řešení zakázky zadavatelnepřipouští. Zadavate| má právo měnit rozsah díla.
Nabídku podává uchazeě bezplatně.
Y řizeníó rryto- této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle
veřejných zakázkách'
tel'
t<ontaktní osoba

zÍů<onač. 13712006 Sb. o

'

nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazeěům, jejichž nabídky budou
hodnoceny' do pěti pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce.

oznámení

o ýběru

Ve Vraňanech dne:

Starostka obce:

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dodatek č. 1

obec Vraňany

V souladu s novelou zákona č. I37 /2006 sb., o veřejných zakázkách, novela č.

55/2oL2, s platností od 1'.4.2012 se mění
čl. 1.3. veřejné zakázky malého rozsahu nad 500.000,- Kč bez DPH

-

v případě zakázky na dodávky nebo služby přesáhne 500.000,- Kč a

nedosáhne 1.000.000,- Kč bez DPH,

-

v případě zakázky na stavební práce přesáhne 500.000,- a nedosáhne

3.000.000,- Kč bez DPH.

7,
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Ve Vraňanech dne 2.4.2012

Naděžda Klimentová
starostka

