Interní směrnice
č. 112016
o postupech při zadáváníveřejné zakázl<y
Obec Psáře, Psáře 19,258 01,IČ: 00508489

Clónek 1
Dělení zakázky dle předmětu

a)
b)
c)

na dodávky
na stavebnipráce
na služby

Článek 2
Dělení zakázky dle předpokládané hodnoty
veřeiné zakázkv
Nadlimitní veřejná zakázka
Podlimitní veřejná zakázka
Veřejná zakázka malého
rozsahu

dodávky/služby
nad tina,nčr-rílimit platného
předpisu
do finančníholimitu
platného předpisu

stavební práce
nad finančnílimit platného
předpisu
do finančníholimitu
dle olatného oředoisu

do 2 000 000 Kč

do 6 000 000

Kč

Dělení zakázky malého rozsahu (dále ZMR) dle předpokládané hodnoty

a) ZMR

1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH nepřesahuje 200 000 Kč,
Kč.

a v případě stavebních prací nepřesahuje 600 000

b) ZMR

2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 200 000 Kč, resp.
v případě stavebních prací 600 000 Kč a zároveí nepřesahuje 2 000 000 Kč a v případě
stavebních prací nepřesahuje 6 000 000 Kč.

Článek 3
Postupy a požadavky při zadávání zakázky

1.

Nadlimitní zakázk1
Zadáy,ání

2.
3.
a)

.
r

zal<á,z,ek

bude prol,ecleno dle aktuálního znění zákona o vei,ejných zakázkách.

Podlimitní zakázk7,
Zadávátli zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákorra o veřejných zakázkách.
Zakázk1, malého rozsahu
Posíltp při zudrivdní zukúzek ZMR I. kategorie
Zadavatel vyzve osobně nebo pisernně dodavatele o předložení nabídky, Nabídky (rozpočty)
mohou být pořízen1,, z internetu či internetových obchodů. Forma rrabídek písemná či
v elektronické podobě. Eťektivnost nabídek bude posouzena pověřenou osobou. nebo
zastupitelstvem obce. případlrě hodnotícíkonlisí. Zveřejněni pomocí úřednídesky
íbrmou zápisu z,e zasedání zastupitelstva nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek
- není Stanovena.
u o b,g a h př e tl k l že ný c h n 0 b íd e k
iderrtifikačníúdaie př,edkladatele nabídk1 (název. sídlo. IČ).
rozpclčet akce s uvcdenim konečnécen1,,(r případě stavebtrích prací podrobně členěný).
,\,{i n i m ú l n

í 1lo žu tlur ky

n

;

splrrění dalšíclrpožadavkú pokud bude výzvou stanoveno.

Postltp při zaclóvúní zakúzek ZMR 2. kutegorie
Zadavate] vyz\e osobrrě rrebo písenrně dodavatele

b)

o předložerrí nabídky,. Pro posouzení
efektivnosti nabídky je nrožnépředložit rozpočet získaný z internetu či internetového

obchodu, Předložene nabídk_v molrou bý,t rlyhotoveny písemně či v elektronické podobě.
Eťektivnost rrabídek bude posouzena zasíL|pitelstvem obce. pokuc1 není ustanovena zvláštní
výběrová komise nebo por,ěřená osoba. Zveřejněrrí pomocí úřednídesk.v íbrmou zápisu ze
zasedání zastupitelstr,,a. nebo samostattrě. Lhůta pro předloženínabídek není stanovena.
lul i n i m til n í p

o

ža d ar

k.v"

ntt

obsu

h př

e

d l o ž e ný c h na b í d e k :

identifikačrlí úda_je předklaclatele nabídltr, (názer,. sídlo. lČ).
rozpočet akce s uvedením korrečnéceny,,(l,případě stavebllích prací podrobněji členěný).
vitězný uchazeč doložípřed poc,Ipisenl smlouvy čestnéprohlášení. že splňuje základní
způsobilost dle § ]4 zákona 13112016 o zadávání veřejných zakázek.
spirrění dalšíchpožadavkŮ pokud btrde výzvou stanoveno.

Výsleclek r,,ýběru nejlepší nabídky s odůvodněnímbude zveřejněn v zápise ze zasedání
zastupitelstva obce nebo r.zápise rl,běror,é konrise. případně r,zápise pověřené osoby.
pokud byla ustanovena.

Čtánek 1
Výjimky z působnosti směrnice
a)

Zadávání zakázek r souvislosti s živelníčijinou pohromou.

b) Zadáváni zakázek ve vý,jimečných případech v sor-rvislosti s urychleným i,ešenímnečekané
události (např. portrchy. oprav,v. škod,v tra obecním majetku).
'Zadáv
c)
ání zakázek p o d l éha. j í c í c h p rar,, i d l [rrn do tač ní c h tb nd ů.
d) Zadál,ání zakázek podle § 29 Zákon a č. I34l201ó o zadáváni r..eře.jných zakázek.
e) Zadáváni zakázek do \.ýše 100 000 Kč. která je v kompeter.cich starosty a místostarosty
(dlc Usnesení zastupitelstva obce č. 7 12011 ze dne 21. l 1. 201 1 ).

Člónek s
závérečná ustanovení
a) Zadavaíel bude při výběru klást důr,az na trallsparentnost. přiměřenost. Ve vztahu
k dodavateli bude ctít zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace. Při výběru bude

kladen dúraz na etěktil,itu. hospodárnost a írčelnostl,,vnaložených prostředků.
b) Kritériem plo výběr zhotovitele a zadáni zakázky, bude ekonomická vý,hodnost nabídky.
resp. rrejnižšínabídková cena (pokud není statroveno jinak).
c) Srněrnice byla sclrválena OZ dne2 7 tZ. ZatO.

Článek 6
Účinnost
Snrěrnice nabývá účinnostidne 1 5. 1. 2017

Účinností pozbýr,á platnost srněrtrice č. 1/201 4 ze dne 10.2.2OI4
Ing. František Skr,,or

místostarosta

Bc. Petra Kadlečková
starostka

