OBEC DOMAŽELICE
Směrnice obce Domaželice č. 1/2022,
o zadávání zakázek malého rozsahu
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje postup veřejného zadavatele – obce Domaželice (dále též jen
"obec") – při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle ust. § 27 zák. č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
2. Cílem této směrnice je zajistit zadávání veřejných zakázek malého rozsahu veřejným
zadavatelem v souladu s ust. §6 Zákona, tedy nediskriminačním a transparentním
způsobem při dodržení zásad rovnosti a přiměřenosti.
3. Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota
je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky:
a. na dodávky nebo na služby částce 2.000.000,-Kč
b. na stavební práce částce 6.000.000,-Kč
4. Zadavatel dle § 31 ZZVZ není povinen zadávat podle tohoto zákona VZMR. Zadavatel
je však povinen při jejím zadávání dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ.
5. Zásady postupu dle § 6 ZZVZ, jsou stanoveny:
a. Dle odst. 1 - zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat
zásady transparentnosti a přiměřenosti.
b. Dle odst. 2 - ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu
rovného zacházení a zákazu diskriminace.
c. Dle odst. 3 - zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm
dodavatelům, kteří mají sídlo členském státě Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, nebo jiném státě, který
má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu
zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce.
d. Dle odst. 4 – zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření
zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za
předpokladu, že bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat
zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného
zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen
řádně odůvodnit.
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Čl. 2

Kategorie veřejných zakázek malého rozsahu dle výše předpokládané hodnoty a předmětu
plnění
(finanční limity jsou uvedeny bez DPH):

I. kategorie
Veřejná zakázka na dodávky, služby nebo na stavební práce s předpokládanou hodnotou
nižší nebo rovnou částce 100.000,-Kč.

II. Kategorie
Veřejná zakázka na dodávky, služby nebo na stavební práce s předpokládanou hodnotou
přesahující částku 100.000,- Kč až do výše částky 250.000,-Kč.

III. Kategorie
Veřejná zakázka na stavební práce s předpokládanou hodnotou přesahující částku250.000,Kč až do částky nepřesahující 1.000.000,- Kč.

IV. Kategorie
a. Veřejná zakázka na dodávky nebo na služby s předpokládanou hodnotou přesahující
částku 250.000,-Kč až do částky nepřesahující 1.000.000,-Kč.
b. Veřejná zakázka na stavební práce s předpokládanou hodnotou přesahující částku
1 000.000,-Kč až do částky nepřesahující 2.000.000,- Kč.

V. Kategorie
a. Veřejná zakázka na dodávky nebo na služby s předpokládanou hodnotou přesahující
částku 1.000.000,-Kč až do částky nepřesahující 2.000.000,-Kč.
b. Veřejná zakázka na stavební práce s předpokládanou hodnotou přesahující 2.000.000,-Kč
až do částky nepřesahující 6.000.000,- Kč.
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Čl. 3
Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle kategorií

Veřejné zakázky malého rozsahu I. Kategorie
Veřejná zakázka na dodávky, služby nebo na stavební práce s předpokládanou hodnotou
nižší nebo rovnou částce 100.000,-Kč.

1. O zadání veřejných zakázek malého rozsahu I. kategorie rozhoduje starosta (v jeho
nepřítomnosti místostarosta).
2. Po učinění rozhodnutí realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie postupuje
v realizaci zakázky dále sám starosta, a to i bez vědomí zastupitelstva obce Domaželice.
3. Starosta příp. jím pověřená osoba může zakázku této kategorie zadat přímo bez
výběrového řízení, nebo může vyžádat více nabídek a z nich učinit výběr.
4. Při zadání zakázky konkrétnímu subjektu postupuje starosta příp. jím pověřená osoba dle
svého nejlepšího přesvědčení v zájmu obce, vycházeje přitom ze svých předchozích
osobních znalostí a zkušeností, a to jak místních, tak věcných a časových.
5. Zadána v této kategorii může být pouze zakázka malého rozsahu, jejíž financování je
kryto schváleným rozpočtem obce Domaželice.

Veřejné zakázky malého rozsahu II. Kategorie
Veřejná zakázka na dodávky, služby nebo na stavební práce s předpokládanou hodnotou
přesahující částku 100.000,- Kč až do výše částky 250.000,-Kč.

1. O zadání veřejných zakázek malého rozsahu II. kategorie rozhoduje starosta společně s
místostarostou.
2. Po učinění rozhodnutí realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie
postupuje po projednáním s místostarostou v realizaci zakázky dále sám starosta, a to i
bez vědomí zastupitelstva obce Domaželice.
3. Starosta může zakázku této kategorie zadat přímo bez výběrového řízení, nebo může
vyžádat více nabídek a z nich učinit výběr.
4. Při zadání zakázky konkrétnímu subjektu postupují starosta s místostarostou dle svého
nejlepšího přesvědčení v zájmu obce, vycházejí přitom ze svých předchozích osobních
znalostí a zkušeností, a to jak místních, tak věcných a časových.
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5. O výběru dodavatele a parametrech zakázky rozhoduje starosta s místostarostou. Jsou
přitom povinni informovat o výběru dodavatele na dalším jednání zastupitelstvo obce
Domaželice.
6. Zadána v této kategorii může být pouze zakázka malého rozsahu, jejíž financování je
kryto schváleným rozpočtem obce Domaželice.

Veřejné zakázky malého rozsahu III. Kategorie
Veřejná zakázka na stavební práce s předpokládanou hodnotou přesahující částku
250.000,-Kč až do částky nepřesahující 1.000.000,- Kč.
1. O zadání veřejných zakázek malého rozsahu III. kategorie rozhoduje starosta po
předchozím projednání záměru realizovat zakázku zastupitelstvem obce Domaželice.
2. Po učinění rozhodnutí realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie a
výběrem dodavatele zastupitelstvem obce Domaželice postupuje v realizaci zakázky dále
sám starosta.
3. Zastupitelstvo obce Domaželice může zakázku této kategorie zadat přímo bez
výběrového řízení, nebo může vyžádat více nabídek a z nich učinit výběr.
4. Při zadání zakázky konkrétnímu subjektu postupuje zastupitelstvo obce Domaželice dle
svého nejlepšího přesvědčení v zájmu obce, vychází přitom ze svých předchozích
osobních znalostí a zkušeností, a to jak místních, tak věcných a časových.
5. V případě zadání zakázky přímo bez výběrového řízení musí zastupitelstvo obce
Domaželice tuto skutečnost na veřejném zasedání zdůvodnit.

Veřejné zakázky malého rozsahu IV. Kategorie
a. Veřejná zakázka na dodávky nebo na služby s předpokládanou hodnotou přesahující
částku 250.000,-Kč až do částky nepřesahující 1.000.000,-Kč.
b. Veřejná zakázka na stavební práce s předpokládanou hodnotou přesahující 1 000.000,Kč až do částky nepřesahující 2.000.000,- Kč.

1. O zadání veřejných zakázek malého rozsahu IV. kategorie rozhoduje starosta po
předchozím projednání záměru realizovat zakázku zastupitelstvem obce Domaželice.
2. Po učinění rozhodnutí zastupitelstva obce Domaželice o realizaci zakázky postupuje v
realizaci zadání zakázky sám starosta.
3. Starosta při zadání této kategorie zakázky malého rozsahu vyzve formou písemné výzvy o
zahájení zadávacího řízení nejméně 3 dodavatele k předložení nabídky. Výzva musí být
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shodná pro všechny dodavatele a musí jim být odeslána ve stejný den. Výzva může být
zaslána i elektronicky. Informaci o tom, že se jedná o uzavřené zadávací řízení, se uvede
ve výzvě. Veřejný zadavatel není v tomto případě povinen zařadit do hodnocení nabídky
jiných než přímo vyzvaných uchazečů.
4. Hodnocení podaných nabídek provádí hodnoticí komise stanovená zastupitelstvem obce
Domaželice. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, hodnotící komise
vyřadí, vyřazení odůvodní a dále již nabídku nehodnotí.
5. Hodnotící komise zpracuje zprávu, ve které vyhodnotí obdržené nabídky a stanoví pořadí
nabídek. O hodnocení vyhotoví písemnou zprávu, v níž bude uveden seznam přijatých
nabídek, popis nabídek, popis hodnocení každé z nich podle jednotlivých kritérií a příp.
další pro výběr nabídky důležité skutečnosti.
6. O výběru dodavatele, s nímž bude uzavřena smlouva, rozhodne zastupitelstvo obce
Domaželice na základě zprávy hodnotící komise. Zároveň může být předložen ke
schválení i návrh smlouvy. Zastupitelstvu obce Domaželice je vyhrazeno právo odmítnout
všechny předložené nabídky.
7. Zadána v této kategorii může být pouze zakázka, jejíž financování je kryto schváleným
rozpočtem obce Domaželice.
8. Je na zvážení zastupitelstva obce Domaželice zadání výběru dodavatele externí firmě.

Veřejné zakázky malého rozsahu V. Kategorie
a. Veřejná zakázka na dodávky nebo na služby s předpokládanou hodnotou přesahující
částku 1.000.000,-Kč až do částky nepřesahující 2.000.000,-Kč.
b. Veřejná zakázka na stavební práce s předpokládanou hodnotou přesahující 2.000.000,Kč až do částky nepřesahující 6.000.000,- Kč.

1. O zadání veřejných zakázek malého rozsahu IV. kategorie rozhoduje zastupitelstvo obce
Domaželice.
2. Zastupitelstvo obce Domaželice rozhodne o zadání veřejné zakázky a o způsobu zadání. V
rozhodnutí o zadání veřejné zakázky zastupitelstvo obce Domaželice stanoví
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a zpravidla vymezí i další podmínky zakázky
(např. množství a kvality předmětu zakázky, obchodní a platební podmínky, požadavky
na kvalifikaci dodavatele, kritéria pro hodnocení nabídek, lhůtu pro podání nabídek atd.).
3. U této kategorie zakázek malého rozsahu veřejný zadavatel formou písemného oznámení
o zahájení zadávacího řízení vyzve k podání nabídek nejméně 3 dodavatele. Text
oznámení a seznam přímo obeslaných dodavatelů schvaluje zastupitelstvo obce
Domaželice.
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4. Znění oznámení o zahájení zadávacího řízení se zveřejní na úřední desce a na webových
stránkách, tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak
prostor k předložení nabídky i pro jiné než oslovené dodavatele.
5. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než sedm (7) dní od prvního dne zveřejnění na
úřední desce. Zveřejnění a odeslání poptávky přímo osloveným dodavatelům je veřejný
zadavatel povinen koordinovat tak, aby lhůty pro podání nabídek byly pro všechny
uchazeče přibližně shodné.
6. Hodnocení podaných nabídek provádí hodnoticí komise stanovená zastupitelstvem obce
Domaželice. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, hodnotící komise
vyřadí, vyřazení odůvodní a dále již je nehodnotí.
7. Hodnotící komise vyhodnotí obdržené nabídky a stanoví pořadí nabídek. O hodnocení
vyhotoví písemnou zprávu, v níž bude uveden seznam přijatých nabídek, popis nabídek,
popis hodnocení každé z nich podle jednotlivých kritérií a další důležité skutečnosti.
8. O výběru dodavatele, s nímž bude uzavřena smlouva, rozhodne zastupitelstvo obce
Domaželice na základě zprávy hodnotící komise. Zároveň může být předložen ke
schválení i návrh smlouvy. Zastupitelstvu obce Domaželice je vyhrazeno právo odmítnout
všechny nabídky.
9. Zadána v této kategorii může být pouze zakázka, jejíž financování je kryto schváleným
rozpočtem obce Domaželice.
10. Je na zvážení zastupitelstva obce Domaželice zadání výběru dodavatele externí firmě.

Veřejné zakázky malého rozsahu – zadání v krajně naléhavém případě
1. Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce, které je nutné
zadat v krajně naléhavém případě, jenž zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej
nemohl předvídat a z časových důvodů není možné zadat zakázku standardním
postupem v souladu s touto vnitřní směrnicí, podléhají rozhodnutí starosty a je potřeba
o nich informovat zastupitelstvo obce Domaželice na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce Domaželice.
2. Za splnění výše uvedených podmínek se může jednat např. o zakázky na předejití,
odstranění a zmírnění škod způsobených živelnými a havarijními situacemi atd.
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Čl. 4
Společná a závěrečná usnesení
1. Zpracování dokumentace pro výběrové řízení může obec po schválení zastupitelstvem
obce zadat externímu dodavateli.
2. Pravidla této směrnice se nepoužijí, pokud pro zakázku, na kterou se bude čerpat dotace,
budou stanovena nebo požadována jiná pravidla stanovená poskytovatelem dotace.
3. Po uzavření smlouvy, jejíž cena přesáhne 500.000 Kč bez daně z přidané hodnoty je
zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu povinen dle zně-ní ustanovení § 219 zákona
uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku vč. jejích změn a
dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření.
4. Další povinností, kterou je obec jakožto veřejný zadavatel povinna dodržet, je povinnost
uveřejnit na profilu zadavatele nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy výši skutečně
uhrazené ceny za plnění smlouvy. U smluv, jejichž doba plnění přesahuje 1 rok, je veřejný
zadavatel povinen uveřejnit cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce
nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku.
5. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení. Dnem schválení této směrnice se
zrušuje platnost Směrnice obce Domaželice č. 2/2015 o zadávání zakázek malého rozsahu
včetně dodatku č. 1/2016 ke této směrnici..
6. Tato směrnice byla schválena zastupitelstvem obce Domaželice na 22. zasedání
zastupitelstva obce Domaželice dne 9. 2. 2022.

................................................

................................................

Mgr. Petr Zajíc
místostarosta

Ing. Jaroslav Hradílek
starosta
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