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ČlI
Předmět úpraly
Tatosměmiceupravujepostupobce Bzová(dálejen ''zadavatel'')
při zadáváníveřejných
zakézekma|ého
rozsahuve smyslu$ 12 odst.3 ztď<ona
č.l3712006Sb', o veřejných
zakázkách,ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen ''zákon o veřejných zakiukách.), t1.
veřejnýchzakéuekna dodávky a službydo z 000 000 Kč bez DPH a veřeiných zakéuek
na
prácedo 6 000 000 Kč bez DPH.
stavební

Čln

obecnézásady
Y eiejnézakázky maléhorozsahuve smyslu $ 12 odst. 3 zákonao veřejných zakžakáchnení
obecv souladus $ 18 odst.5 zikona o veÍejnýchzakázkáchpovirrrrazadávatpostupempodle
zákona o veřejných zakťakách. obec je povinnadodrŽovat zák|adni zásady při
veřejných zakázek obsaženév $ 6 zákona o veřejných zakazkách a |o je"idá,áni
zásada
transparentnosti,rovnéhozacházenía zákazu diskriminace.
obec Bzová je jako subjektdisponujícís veřejnýmiprostředkyje povinna dle zíkona Č.
32012001Sb., o finančníkontrole ve veřejnésprávě a o změně někteých předpisůpři
zadávánízakžaeksplňovatpravidla hospodárnosti,efektivnosti a úče|nosti
vyna|óžených
prostředků.

Čt.nI

Kategoruace zakázek
1. Zakázkv. u kterých nepřesáhnevýšepředpokládanéhodnoty:
a) částku100'000'-Kč bez DPH v případěveřejnýchzakázekna dodávkya služby,
b) částku100.000'-Kč bez DPH v případěveřejnýchzakťuekna stavební
pláce.
Právo zadatzakázkl přísluší
starostoviobce.VýběrovéÍizeninemusíbý provedeno.Starosta
obceodpovídáza to, žeuchazeč
jím oslovenýa vybranýmá dostateěné
oábomé,materiálnía
dalšípředpokladypro úspěšné
zv|ádnutizakázkyv potřebné
kvalitěa ve stanovené
lhůtě.
StarostaobceodpovídárovněŽzaÍo,žezadžní
zakázkybudeza cenuobvyklouv místěa Čase
plnění.Při rozhodnutío tomto způsobuzaděnízakžakyvychází pak z informacío trhu a ze
sých odbomýchzkušeností
případněpŤedchozí
zkušeností
s dodavatelem.
Smluvní vzÍah1e
realizovánformouobjednávky,případnělzavřenísmlouvyo dílo.objednávkunebosmlouvu
o dílopodepisujestarostanebomístostalosta.

2.Zak.ázb-@slě:
a) od 100001'- Kč bez DPH do 500 000'-Kč bez DPH v případěveřejnýchzakázekna
dodávky a sluŽby
b) od 100001'- Kč bez DPH do 1 000 000'- Kč bez DPH v případéveřejnýchzakázekna
stavebnípráce
nejméně
3
rozsahuvyzve starostaobce,nebojiný členzastupitelstva
U těchtozakázekmalého
(popřípadě
podmínkami
plnění),
pokud
nemá
s dalšími
dodavatelek předloŽenínabídky
zaďavate|aktuálnícenovénabídkyjiž k dispozici.Výběr dodavateleprovedezastupitelstvo
obce. Smluvnívztahje realizovin uzavřenímsmlouvy o dílo' Smlouvu o dílo podepisuje
starostanebomístostaÍosta'
3. Zakrízkvv hodnotě:
a) od 500 001'-Kč bez DPH do 2 000 000'. Kč bez DPH v případěveřejnýchzakrízekna
dodávky a služby
b) od 1 000 001'- Kč bez DPH do 6 000 000'- Kč bez DPH v případěveřejnýchzakázekna
stavebnípráce
maléhorozsahuvyzve stalostaobce nejméně5 dodavatelůk předloŽení
U téchtozakéLzek
nabídky.
nabídkyse uvedezejména:
Ve výzvěk předložení
a) Identifikace zadavatele
b) Vymezenípředmětuveřejnézakžzky ma|éhorozsahu.
c) Místoa dobaplnění.
obsahnabídky.
d) Požadovaný
k doložení
těchtodokladů:
e) Požadavek
před podpisemsmlouvy'
} oprávněník podnikánídoložitv kopii lybraným uchazečem
a to:
- prokázránímoprávněník podnikání(např.předloženíživnostenského
listu), včetně
předložení
lnýpisuz obchodního
rejstříkučijinéevidence(pokudv nímá být
právníchpředpisů)'
dodavatelzapsrínpodle zvláštních
prohlášení
} čestrré
dodavateleo tom,žesplňujínásledující
kriteriatj. zda:
- nenív likvidaci (deJi o právnickouosobu),
- v uplynulých3 letechproti němunebylozahájenoinsolvenční
řízenínebo prohlášen
konkurs nebo konkurs nebyl zrušenpro nedostatekmajetku
f) Platebnípodmínky.
g) Způsoba místopodávánínabídek.
h) referenceod předchozíchklientůdodavatele
ch) DalšípoŽadavkya podmínky'
Zastupitelstvo
obce stanovívýběrovoukomisď s počtem minimálně 3 členů.Členové
komise
vyberou předseduvýběrovékomise' Výběrová komise otevře neveřejné
výběrové
nabídky a o pruběhu otevíránínabídek sepíšejednoduchý zápis, ve kterém uvede
charakteristikujednotlivých nabídeka navrhne zastupitelst!'uobce nejvhodnější
nabídku
včetnězdůvodněnítak' aby byly dodrženyzásady transparentnosti,rovnéhozacházeni a
zríkazudiskriminace. Nabídky, kteréneobsahujívšechny náleŽitosti d|e ýzvy, výběrová
komisevyřadía již je dáIenehodnotí.o výběrunejvhodnější
nabídkyrozhodnes konečnou

p|atnostízastupitelstvoobce' Poslézebude uchazečům
písemněoznámeno,zda byli vybrríni
k realizaci veřejnézaké.z'|<y
ma|éhorozsahučinikoliv'

Člrv

výjimky v postupechpři ýběru dodavate|e
1. Zastupitelstvoobce můžev odůvodněnýchpřípadechrozhodnout,zejménapokud
} je nutnéprovéstzakrízkuv krátkédobě'důvodu nebezpečí
vznitu stody,,ebo
haviírie
oslovenídodavatelé
neměli o ,,zakéaklÍ.
zájem,
že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadrínapřímo jednomu dodavateli.
Takové
rozhodnutí musí bý řádně odůvodněno a je třeb; dbát, aby byly do&Ženy
zásady
transparentnosti,
rovnéhozachÉu:ení
a zákaza diskriminace.
2. V případědodateěnýchzakáue.kna službyčistavebnípráce,jejichŽ potřebavznikla
v
důďedkuobjektivněnepředvídanýchokolnostía které.jsounežbytnJpro provedení
pti1'o{nj
3}az]<vna službyči stavebnípráce, čijejí reřonstruk.ě t,ipiu*' op'*i
technickéŽrodn ocení), miže.zadavateloslovit pouze původníhodoau"utj.
|ř.apouu.
du,žedodatečné
"u nebó
stavebnípláce.nebododatečné
službynemohoubý technicky
ekonomicky odděleny od původni zakázky, pokudby ioto odděleni způsobilo.závůnou
újmuzadavateli,neboaěkolivje totooddělenítechnickyěi ekonomiJty-"z'", j.* "dodatečné
stavebnípráce nebo dodatečné
s|užbyzce|aiezbytnépro aolonoeni pi"amctu
.
původnízakázky, nebo na ni navanlji a v koneúném
důsledku. oi uytu,iii 1.a",' ..t.t.

Člv.

Zá'vérečná
ustanovení
Tatosměmicebyla projednánana zasedžni
zastupitelstva
obceBzová dne 20.7. 2015
a schválenausnesením
č.03/2015.
iato vrritřnísměmicenabýváúčirrrrosti
1. 8. 2015.
Zrušujese směmiceč.t/2ol0o veřejných
zakázkách
v obciBmYálzedne24.6.2010.
y Bzovédrc 20.7. 20|5

F/a-'*r,.'---,.-,
Mgr. Vác|ava Flaišmanová
starostkaobce

místostarostaobce

