Obec Bednárec
Bednárec 47
378 42 Nová Včelnice
IČ: 00512923

SMĚRNICE 1/2015
PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

OBCÍ BEDNÁREC
Tato směrnice upravuje způsob evidence veřejných zakázek a postup při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12, odst. 6 zákona č. 137/2006
Sb. ve znění změny č.55/2012 Sb. o veřejných zakázkách /dále jen zákon/, tj.
veřejných zakázek na dodávky a služby pod 2 mil. Kč bez DPH a veřejných
zakázek na stavební práce pod 6 mil. Kč bez DPH.

Čl. 1
Veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejnou zakázkou malého rozsahu je zakázka, realizovaná na základě smlouvy
mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné
poskytnutí dodávek či služeb, nebo úplatné provedení stavebních prací (§ 7 odst.
1 zákona).
Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona není obec v
souladu s § 18 odst. 5 povinen zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy
dodržovat zásady uvedené v § 6 tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace.

Čl. 2
Uveřejňování smluv veřejných zakázek
Uveřejnění smluv uzavřených na veřejné zakázky zadávaných obcí zajišťuje obec
u zadání veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota
přesáhne 500 000 Kč do 2 000 000 Kč bez DPH u dodávek a služeb a 500 000
Kč do 6 000 000 Kč bez DPH u stavebních prací.

Čl. 3
Veřejné zakázky malého rozsahu-postup zadavatele podle finančních limitů
3.1 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou
hodnotou do 30.000,– Kč bez DPH je v kompetenci starosty a
zastupitelstvo ho nemusí schválit vlastním usnesením.
3.2 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou
hodnotou vyšší než 30.000,– Kč bez DPH provádí zastupitelstvo
obce. Starosta nebo jiný člen zastupitelstva provede průzkum trhu, jednotlivé
nabídky a další související dokumenty předloží na zasedání zastupitelstva. V
případě, že nelze nebo nemá význam provádět výběr dodavatele z více nabídek,
bude toto řádně zdůvodněno na zasedání zastupitelstva. V usnesení, kterým
zastupitelstvo obce provede výběr dodavatele takové zakázky, zároveň pověří
starostu uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem a případně stanoví další
závazné podmínky pro uzavření smlouvy.
Veřejné zakázky malého rozsahu je vždy nutno zadávat tak, aby byly dodrženy
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zároveň je
nutno řídit se rozpočtovými limity.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení.
4.1 Tato vnitřní směrnice ruší usnesení zastupitelstva 16-1z/2011 a vnitřní
směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Bednárec
schválenou zastupitelstvem obce 28.8.2007 usnesením č. 3-5z/2007.
4.2 Tato vnitřní směrnice byla projednána a schválena na zasedání
Zastupitelstva obce Bednárec dne 6.11.2015.
4.3 Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem 7.11.2015.

Martin Závodský
starosta obce

Markéta Králová
místostarosta obce

