
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

                                  Obec  Nevolice 
I. Předmět úpravy 

Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle §12, odst. 3 zákona č. 137/2006 sb. O 
veřejných zakázkách ( dále jen Zákon), veřejné zakázky na dodávky a služby pod 2.000.000,- kč bez DPH a na stavební práce do 
6.000.000,- kč bez DPH. Podle § 18, odst 5 Zákona není obec povinna zadávat postupem dle tohoto Zákona, ale musí vždy 
dodržovat zásady uvedené v § 6.Zákona, tj.zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.Směrnice upravuje 
způsob evidence a způsob vyhlašování veřejných zakázek malého rozsahu(dále jen VZMR) pro obec Nevolice. Směrnice dále 
stanovuje konkrétní povinnost odpovědným osobám zadavatele, které odpovídají za přípravu, zadání a řízení zakázek a za 
vyhodnocování podaných nabídek.  

II. Obecné zásady 

Směrnice je platná a závazná v celém  svém rozsahu pro obecní zastupitelstvo (dále jen OZ) obce Nevolice. 

III. Rozhodnutí o způsobu zadání zakázky 

1. Zadavatel zpočátku procesu zadání VZMR postupuje tímto postupem: 

- určí, o jaký druh zakázky se jedná (dodávky, služby nebo stavební práce) 

- v případě, že jde o VZMR, postupuje podle této schválené Směrnice 

IV. Závazná pravidla pro zadání VZMR dle následujících kategorií 

Kategorie 1: veřejné zakázky na dodávky a služby do 50.000kč bez DPH 

                       veřejné zakázky na stavební práce do 100.000 kč bez DPH 

rozhoduje starosta obce 

Vybírá bez výběrového řízení starosta obce , je možné oslovit pouze jednoho dodavatele. Starosta odpovídá za to, že vybraný 
dodavatel má odborné , materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě. 
Odpovídá též za to, že cena za dodávku nebo provedení prací bude za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Při rozhodnutí o 
tomto způsobu zadání zakázky vychází pak s informací o trhu, může využít možností porovnání cen na internetu nebo 
internetových poptávkových portálů  a ze svých zkušeností. Smluvní vztah je realizován formou objednávky nebo smlouvy. Se 
svým rozhodnutím je povinnen seznámit OZ. Zakázka bude uveřejněna na úřední desce OÚ. 

Kategorie 2: veřejné zakázky na dodávky a služby do 100.000 Kč bez DPH 

                       veřejné zakázky na stavební práce do 300.000 Kč bez DPH 

rozhoduje starosta a místostarosta obce 

Vybírá bez výběrového řízení starosta a místostarosta obce , je možné oslovit pouze jednoho dodavatele. Starosta a 
místostarosta odpovídá za to, že vybraný dodavatel má odborné , materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky 
v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě. Odpovídá též za to, že cena za dodávku nebo provedení prací bude za cenu obvyklou 
v místě a čase plnění. Při rozhodnutí o tomto způsobu zadání zakázky vychází pak s informací o trhu, může využít možností 
porovnání cen na internetu nebo internetových poptávkových portálů  a ze svých zkušeností. Smluvní vztah je realizován formou 
objednávky nebo smlouvou.. O svém rozhodnutí sepíše starosta a místostarosta krátký zápis.  Se svým rozhodnutím jsou povinni 
seznámit OZ a nechat si je schválit OZ. Veřejná zakázka bude uveřejněna na úřední desce OÚ. 

 



Kategorie 3: veřejné zakázky na dodávky a služby do 200.000 Kč bez DPH  

                       veřejné zakázky na stavební práce do 500.000 Kč bez DPH 

schvaluje obecní zastupitelstvo 

                   Vybírá  starosta a místostarosta obce , musí být osloveni minimálně 2 dodavatelé. Starosta a místostarosta odpovídá 
za to, že vybraný dodavatel má odborné , materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve 
stanovené lhůtě. Odpovídá též za to, že cena za dodávku nebo provedení prací bude za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Při 
rozhodnutí o tomto způsobu zadání zakázky vychází pak s informací o trhu, může využít možností porovnání cen na internetu 
nebo internetových poptávkových portálů  a ze svých zkušeností. Smluvní vztah je realizován formou objednávky nebo 
smlouvou.. O svém rozhodnutí sepíše starosta a místostarosta krátký zápis.  Se svým rozhodnutím jsou povinni seznámit OZ a 
nechat si je schválit OZ. Veřejná zakázka bude uveřejněna na úřední desce obecního úřadu. 

Kategorie 4:  : veřejné zakázky na dodávky a služby nad 200.000 Kč bez DPH do hranice stanovené zákonem 

                           veřejné zakázky na stavební práce nad  500.000 Kč bez DPH do hranice stanovené zákonem 

rozhoduje obecní  zastupitelstvo  

U těchto VZMR se buď vyzvou nejméně 3 dodavatelé k předložení nabídky, nebo bude Výzva uveřejněna na internetovém 
poptávkovém portálu. Text Výzvy a seznam přímo obeslaných dodavatelů schvaluje OZ.  Výběrová komise nebo OZ odpovídá za 
to, že vybraný dodavatel má odborné , materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve 
stanovené lhůtě. Odpovídá též za to, že cena za dodávku nebo provedení prací bude za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Při 
rozhodnutí o tomto způsobu zadání zakázky vychází pak z informací o trhu, může využít možností porovnání cen na internetu 
nebo  internetových poptávkových portálů  a ze svých zkušeností. Výběrová komise neb OZ posoudí doručené nabídky, navrhne 
pořadí vybraných uchazečů, o průběhu a výsledcích jednání sepiše zápis. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou 
platností OZ. Smluvní vztah je realizován formou objednávky nebo smlouvou. Veřejná zakázka bude uveřejněna na úřední desce 
obecního úřadu. 

V. Výzva k předložení nabídek 

Kategorie 4.  

1. Zadavatel vyzve písemně ( dopisem, elekronickou formou) minimálně tři dodavatele k předložení nabídky na realizaci VZMR.  

2. Současně může zadavatel zveřejnit výzvu jiným vhodným způsobem, na úřední desce nebo na webových stránkách obce nebo 
na internetových poptávkových portálech, aby se mohli přihlásit i jiní dodavatelé. 

3. Termín na předložení nabídky musí být minimálně 15 dnů. 

4.  Výzva předložení nabídky zpravidla obsahuje 

- specifikaci zakázky podle jejího charakteru ( věcná, časová, jiná charakteristika) 

- požadavek na prokázání oprávnění k podnikání v příslušném oboru, fotokopii originálu s čestným prohlášením, že oprávnění je 
ke dni podání nabídky platné 

- požadavek na  cenu zakázky bez DPH,  v případě vhodnosti položkový rozpočet 

- požadavek na předložení návrhu příslušné smlouvy, není-li stanoveno pro danou zakázku jinak 

- termín a místo podání nabídky 

- kriteria pro hodnocení nabídek, základní kriterium bude cena, není-li s ohledem na specifičnost zakázky zvolena metoda dílčích 
hodnotících kritérií s uvedením procentní váhy kritérií. Stanovená kritéria nesmí být diskriminační a nepřiměřeně omezující 
soutěž dodavatelů. 

- sdělení, že zadavatel může zrušit zadání veřejné zakázky i bez udání důvodů 



- upozornění na nutnost podat nabídku v zalepené obálce s nápisem „ Nabídka – neotvírat“ 

VI. Hodnocení nabídek 

Kategorie 4 

1. Zadavatel hodnotí nabídky dle jím stanovených kritérií.  

2. K nabídkám, které jsou v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými ve Výzvě, se nepřihlíží, a jsou z hodnocení vyřazeny, 
stejně tak nabídky došlé po uplynutí lhůty k podání nabídky. Dodavatel bude o důvodu vyřazení informován písemně do 15 dnů 
od rozhodnutí o vyřazení. 

3. Otevírání obálek a hodnocení nabídek se provede  na zasedání OZ, minimálně pět zastupitelů musí být přítomno, nebo OZ 
jmenuje výběrovou a hodnotící komisi (dále jen Komisi) s minimálním počtem pěti členů, v Komisi nebude starosta obce, 
předsedou Komise určí  OZ člena zastupitelstva, ostatní členové mohou, ale nemusí být členy zastupitelstva, pokud je potřeba 
vysoce odborných znalostí. 

4. Člen zastupitelstva nebo člen Komise nesmí být ve vztahu k zakázce podjatý, případnou podjatost je povinnen nahlásit před 
jmenováním do Komise, před hodnocením nabídek je z hodnocení vyloučen. 

5.  O provedení výběru a hodnocení nabídek se sepíše protokol, který bude obsahovat 

- jména přítomných Komise nebo OZ 

- seznam vyzvaných i přihlášených dodavatelů 

- seznam  obdržených nabídek 

- seznam vyřazených nabídek a důvody vyřazení 

- hodnocení dle zadávacích  kritérií 

- výběr nejvhodnější nabídky a odůvodnění tohoto výběru a sestavení pořadí dodavatelů 

6. Pokud žádná z obdržených nabídek nebude pro zastupitele nebo Komisi akceptovatelná, lze rozhodnout o zrušení výběrového 
řízení. 

7. Konečné rozhodnutí o vítězi výběrového řízení provede na svém zasedání OZ. 

VII. Uzavření smluvního vztahu 

1. Vítězný dodavatel bude vyzván k uzavření smlouvy na předmět výběrového řízení. ( objednávka, Smlouva o dílo atd.). 

2. Pokud vítězná firma smlouvu nepodepíše, bude sepsána smlouva s dalším účastníkem v pořadí.  

VIII. Realizace zakázky 

1. Veřejná zakázka realizovaná podle zadání této Směrnice bude realizována na základě písemného smluvního vztahu  
(objednávka, smlouva). 

2. Smluvní dokumenty podepisuje starosta nebo v nepřítomnosti místostarosta obce na základě zmocnění starostou. 

3. Smlouva nebo objednávka s dodavatelem podléhá schválení obecním zastupitelstvem. Kategorie 2,3 a 4 

4. Za převzetí předmětu zakázky, za kvalitu a dodržení termínu odpovídá starosta obce. 

5. Za administrativní zajištění zakázky odpovídá starosta obce. 

 

 



IX. Zrušení zakázky 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací proces  VZMR , a to v souladu s obsahem Výzvy, a vždy písemnou formou vyrozumět 
dodavatele o zrušení zakázky do 15 dnů od rozhodnutí o zrušení. Zadavatel není povinnen své rozhodnutí dodavateli zdůvodnit. 

X. Závěrečná ustanovení   

1. V případě nutnosti je OZ obce oprávněno rozhodnout o zadání VZMR přímo, a to v případech mimořádných událostí ( živelné 
pohromy, požár apod.), hrozí-li přímá škoda  a jde-li o věc veřejného zájmu, která nesnese odkladu, nebo je-li nebezpečí jiného 
prodlení, které by veřejný zájem mohlo narušit či ohrozit. Odůvodnění postupu mimo režim této Směrnice je OZ povinno ve 
svém usnesení odůvodnit. 

2. Tato Směrnice je platná a účinná dnem jejího schválení OZ.  

 

Příloha: text Výzvy k podání nabídky na VZMR, tento text je možné měnit  podle typu VZMR a podle zvolené varianty zadání. 

 

Nevolice dne……………………….2016 

 

Tato směrnice byla schválena obecním zastupitelstvem dne ………………….2016 

 

 

Starosta obce: Josef Velek v.r.                                                                   místostarosta obce: Miroslav Horáček v.r. 

 

     

Uveřejněno na úřední desce dne 4.6.2016 

Sejmuto z úřední desky dne  ……………2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 



……………………………………………………………………………………… 

1. Zadavatel: 

Obec Nevolice, Nevolice 4, 344 01 Nevolice, IČO:00572187 

Zastoupená starostou obce:…………………………… 

2.Vymezení předmětu zakázky 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Místo a doba plnění 

Obec Nevolice, doba plnění:……………………………….201.. Prodloužení termínu dokončení zakázky je možné jen z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných událostí a po vzájmné písemné dohodě. 

4.Požadovaný obsah nabídky: 

-  základní údaje o dodavateli včetně doložení příslušných dokladů / kopie živnostenský list, kopie – výpis z obchodního rejstříku 
apod./ 

-  doklad o odborné způsobilosti firmy 

-  výše nabídkové ceny bez DPH, položkový rozpočet 

- doba plnění zakázky, délka záruky, záruční podmínky.  

-  reference  o min . 3 podobných akcích 

5. Převzetí dokumentace k zakázce a doručení nabídek: 

-  dokumentace k zakázce bude předána vybraným dodavatelům buď poštou nebo osobně proti podpisu odpovědné osoby 
uchazeče. 

- dokumentace obsahuje předpokládanou cenu zakázky bez DPH 

- případné dotazy k výzvě telefonicky na kontaktní osoby, nebo na adrese obec@nevolice.cz 

-  oslovení zájemci o výběrové řízení doručí svou nabídku osobně nebo poštou na adresu OÚ Nevolice, Nevolice 4, 344 01 
nejpozději dne…………………..201.. Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti rozlepení a bude označena „ Výzva – neotvírat“. 
Vrácena bude i poskytnutá projektová dokumentace a všechny ostatní doklady poskytnuté zadavatelem k vypracování nabídky. 

6.  Hodnocení nabídky 

 -  Budou hodnoceny pouze nabídky , které splňují podmínky v zadání a doloží všechny požadované doklady. Rozlepení obálek  
s nabídkami a hodnocení nabídek, sestavení pořadí uchazečů  provede komise určená obecním zastupitelstvem nebo obecní 
zastupitelstvo. Konečné rozhodnutí - schválení zakázky a určení vítěze výběrového řízení provede obecní zastupitelstvo do 15 
dnů po datu podání nabídek ( bod 5.Výzvy) 

-  K nabídkám, které jsou v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými ve Výzvě, se nepřihlíží, a jsou z hodnocení vyřazeny, 
stejně tak nabídky došlé po uplynutí lhůty k podání nabídky. Uchazeč  bude o důvodu vyřazení informován písemně do 15 dnů 
od rozhodnutí o vyřazení nabídky 

 - Hodnotící kriteria budou nastavana dle typu zakázky, nesmí být nastavena diskriminačně a omezovat případné zájemce,  
kriterium s nejvyšší váhou - nejnižší nabídková cena bez DPH 

  

7.  Platební podmínky: 



  Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny na základě fakturace za odvedené dílo, nejvýše do 90% 
celkové hodnoty díla. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena až po odstranění poslední 
vady nebo nedodělku zapsané v protokolu  o předání a převzetí  díla. 

8. Další požadavky na dodavatele a podmínky veřejné zakázky  

-  Případné nejasnosti si musí dodavatel vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, 
chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje dodavatele požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo navýšení 
nabídnuté ceny. Navýšení ceny  je možné pouze  z nepředvídatelných důvodu, a to pouze po písemné dohodě mezi zadavatelem 
a dodavatelem a to maximálně do 10%  nabídnuté ceny bez DPH.  

-  Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodů. Variantní řešení zákazky 
zadavatel nepřipouští. O zrušení výběrového řízení budou dodavatelé informováni písemně, nebude sdělen důvod zrušení. 

-  Dodavatel provádí realizaci zakázky sám, subdodávky jsou možné pouze do 40% nabídnuté ceny bez DPH.   

-  Nabídku podává dodavatel bezplatně. 

9. Oznámení o výběru dodavatele a podepsámí smlouvy 

-  Oznámení o výběru vítězné nabídky zašle zadavatel dodavateli do 15 dnů od rozhodnutí obecního zastupitelstva. Ostatní 
uchazeči dostanou písemnou zprávu o nepřijetí nabídky do 15 dnů od rozhodnutí obecního zastupitelstva./bod. 6 Výzvy/  

-  S vítězem výběrového řízení bude následně  po odeslání rozhodnutí  podepsána Smlouva, která podléhá schválení obecním 
zastupitelstvem. Pokud vítězný dodavatel smlouvu nepodepíše, bude Smlouva podepsána s dalším účastníkem výběrového řízení 
v pořadí. 

- Před podpisem Smlouvy je dodavatel  povinnen doložit čestné prohlášení , že není v insolvenci, nemá daňové nedoplatky, nemá 
nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění, není proti němu vedeno trestní řízení v souvislosti s předmětem jeho podnikání. 

10. Uveřejnění Výzvy 

Znění této výzvy se zveřejní v den, kdy bude předána dokumentace osloveným účastníkům řízení na úřední  desce OÚ i na 
webových stránkách obce www.nevolice.cz,  tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak prostor 
předložení nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele 

11. Závěrečná ustanovení. 

- Zadávací podmínky na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách. 

- Výzva k podání nabídky vychází ze Směrnice obce Nevolice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

 

Schváleno obecním zastupitelstvem dne: ………………………………………………….. 

V Nevolicích dne:…………………………………… 

 

Starosta obce: Josef Velek v.r.  ………………………….  

Kontaktní adresa: obec@nevolice.cz 

Kontaktní osoby :  ……………………………………………………………………………………………….. 

Uveřejněno na úřední desce dne 4.6.2016                        Sejmuto z úřední desky dne ………………………………………………….  

 

  

http://www.nevolice.cz/

