SMERNICEč'r/2015
ZADAVANI ZAKAZEK MALEHO
ROZSAHU
Tato snrémic€ upEwjc podminky a postupzadavltele /obeť BřeŽan'/ při /ldáváni vefujných
Jejim cílemje áj h'it zadáváni vcicjných zalázok při donrŽďi zásad transpďeíhoíi. rvného
zacházenia zákŽu disknminacea zajislitspráýnosl.hospodámost.
etktivnost a účelnost
použi(iÝcřcjnýcb pĎsttdlků: piičcmŽpoýuP Pň zadávíni veiejných zakázek vF|ýajici ze
zátona o Vz a jeho plo!áděcichpiedpisúmusi bí Y sou|adus požadavkyýanovcnýni
zá*onemo finaninikontlolea lyhláškouč'4 |ó/2004sb'. ktcrousc provádi7nk.no finaÍÓní

r.r Pojny
Pfu úl:clyldo směnicese mnmi

a) zadal'telen - obec Břažoy
b) vcř.jnou ztk{zkou m'|ého rozsahu . vcicjná zalá2la na dodávky íebo slu75y.jejiž
pi€dpokládaná hodnola nedoúhnc 2 000 000,' Kč bŽ DPH' a veiejná zaklizka na
ýavcbni pníce.jéjíŽptedpÓk|ádani hodnol! nedosáhneó 000 000.. (č bŽ DPH.
c) správností souladopmce s PÍávními
přcdpisya dosažoní
optinálnihÓv^anumezi
hospodámostí'
úóelnoíiaefeklivnosliopcrac€ ( $ 2 tism, l) zálonaofinančníkontole).
d) hospodírností.
takovópoúiti !ďejíých prosliedků
k zajištění
stÚove!ýchúkolů
s co
neju'žšimv}Ťaložlnim lěch|o prcsliedkú, a to pn dodržmi odpovidajici kYality
(s 2 Pkm' m) zákonao finančííkoíÍok)'
l|íénýchúkolů
€) efektiuosti . talovéFoužili veřejnýchplosliedkú.klerim sc dosáhnenejÝýšemoŽného
rozsanu. kÝality a pínosu PlnÓných úto|ů ve sĎháni s objenem ploíi€dkú
v}naloženýcb
najejichp|něni($ 2 piM, n) zákonao inančnikontro|e).
.
0 úče|noýi lakovó použili vďejných postředků' kteé zjistí optiňálni miru dosý.ni
($ 2 pism'o] zákonao finečii lontole).
cilůpn phěni ýÚovmých úkolů
g) internďoÝéí.Ánk! obce:www'obec.brczey'c2

Zádávání\eřejoýcb /aLó/.k má|éhořozsahu
Dlcuý,\l3od$.5ákč137/200ósb'adavatlncnipovii.n,jd]ivalpod|ebbobákonaveřejné
akizky mléhÓ rczsahu: Veřejnýad.V.lel Je ldak povinen dodrželásady u!.dcnó y i ó' zadavate|
pli zdáváíi vcicjných zk'lk
na]éhoÚ^ahu bude poíUpolal v souladu s loulo súěniťi' Všcchny
veicjni ?.kázky husi bí kryíy mzpollen obcc. o ahájeni zdávaciho ii7tní a jcho podniďích
.o?hod|e Šareíaobcc, píčenújepovÍEn se řidn niŽc sbnovenými pnvidly:
1'2.veřcjíÁzúázk..jejiž

předpok|Ád!íá hodnot! nepřesáhnc r00 000,'Kč bez DPII

vďcjná Zakázka musí bý zadavatelefu zadána s dodržmíĎ zásad tansparentnosli. rowóho
/!ťh'ení a zákuu diskriminace.4 cenu obvyklou v ňislě plnění a pii dodzcni knténi
hospodámosti. efettivnosti a úč€lmsti vyuŽiti plosfedků' Talo vcicjná zak&ka pÍoběhnc

pínýn ňákupm. o télo zkózE rczhodnc slďosla úm. o svfl
n€jblizšim 7AcdÁIi z6tupitclstvo oba (dólejq 'zo.)'

l3. v.ř.j.i z.|úzkr J.Jížpř.d!o!lid.!i
.epřsíbó. ](x)o00''(č b€z DPH

rc2bodíuli iílbnujc

na

hodno!.př6ihlc r00 00o,.Kčb.z DPH t

veřejnd zakóZk! musi bý 2adán5 s dodrŽenimzísld tmparentnosti. rví.ho zdch&énj a
zákŽu diskliminlcc.n c€ n u obvykIouv misl. plněnia při dod!ženi
LnÉrii hospodómosti.
elektivnosli a úéc|nosti
využitiprcstřcdkú.piičemži
a) Pokud lo umožňuj€ chmkte! pi€dnětu vctcjné zak&ky' slmsú ncbo po!ěřený
procoMik ob@niho úřaduzadavatclc připruvi l prcvod€ prúzkum trhu. pii klcnjm
budo! potřcbňéinfomace vyŽádány icjn.ně od tři dďaÝalelú. obsln úkonuvyŽádáni
infom8ci musi bý vjči všem oslovenýD subjcktůmshodný a výádáňi musi bý
ozšlíno vc ícjný d6. lnfomrc€ budou ziskiny zejn:m v€ fomč lislinné nobidky
nebo elekm.ické .abidky n€6o a|6poň !. íomě .Ště.ýchpmpa8Áénichmaloiá]ú
zis*Úých píno od dodaúiélůrebÓ 2c a.tčiílcúe|
b) Po5oucni a hodnoceni infomaci zistaných od dodaval€lů prevedc rřIčl.ííí komi'.
ríaoýa. misloýďosta a pieGedo finonéníkomisď. ttŤí o posouzcní l hodnoccni
ziskaíý.b |!forn&I lapřtc{. íru.ný pl.cmíý z'zDlm' jehož$učíslije Šmčný
popb nabIdet'ŠtruČný
popiszpúsbuhodnoccíí
(zejnéna
hodnoticiknlén').výslcdek
j€
d
notlivých
posouzcnld hodno€ . í
pořadínabid€ k pod|cjcjicb
nlbldck B stanovcní
výhodnoíi pm o.8mizáci' vcř€jná zakázka bude zadána dodavole|i' klc.ý olgdi2aci
nabidl ncjvhodíějšipodnin}y p.o rcdizaci plédňětnév.i€jné zďázk''
pi€dméfu v€ř€jné atózky uréi.zda s€ bud.jedndo olcvt€nou
zádaÝalel si dlc chlEtlN
o ÉlÓ 2aká2ccŇ'hodujc liičlmná hod.olici koňisc (stgml!. mistGt.rcslo a pl€dscdo ňímčni
komise) a o výBru v|Edíého dodovďele inlmujc ía íejblixíň as.dóni zo. vtemě
pied|oŽcnííruěnóho pnennéhozáZmu'
1.4.v.řcj!Ó

J.jI' pfudpok|ldlnÁ hodnot. př€slnD€ ]00 000.. Kč b.z DPH
PokudadlvÁlc| sh|.dÁpotřebulalizc. vcrc.jné
4kdzky nezbýnoul účelnou
a polud jc ajišt.no
financován|M]iz!.. !.l.jné akjzky, úusíbý| |Úo ?.dána s dodrženimzjsod Í!trspficn(nosi'
mwéhoachí7ěl a ákla dis*rimina.e.z ..tru oblyk|Óu ! ň|slě plněn|a pň dÓd'tni tritéÍii
hcpo(]1imo'li.cf.tlih*ti a účelnoíi
ryžiti póílcdkú obcc.pňde!ý:
a) Po|ad to umoáujc chmkď pr.dměluv.l.jné 2kj2}y. bud. pIÓvdá Drúlum trhu. pfi
klm:m b!do! in.offi
lolfuné k ad{r lcr.jné akázty vyád]Ány Ícjňéíě od tii
z.k.*.'

b) ln.omcl budou/skjny rt fÓrě liíiíné fubidky neboal6Toň ll foní. Mbjdly ádanó
.) v'zv. k pod.íl nrbi.l.I( u v.r.jnou atdŽ}u. n.but'.li pos*ýovím dÓddvacll]o u
r,'židdnív |isliníéčieleknnicképodoM' spo|us z.div'cí dokumelr..l * !!r.jné akáze
budouuv.l.jněny spolďnésc ák|adnlňi údljio veř€jné aki.e po c.|ou dobu.kdy mohou
dodavlle]épÓdávatmbidky. u intcrnclolí.h *rilktcb ob... aby nabldkyňoh|i p.dávat
llkÓ ldrcsnóncvyzvanl
dÓdaúlc|é'
z&dlvolc|sivyhBdi
púvoasáhtrou!
V pÍobéhu
Lhůtydo
podnlnckvýbčrvóhorizcí a mlil výbčmvótizanl ba událi 'lúvodu.
jííomci zhkáný.hoddodawle|ů
d) PosuzAl! hodnoc.ní
vefomělabídelpnvcdclřlč|.ínl
koml$ /íaDíL nisldMía a př€dsed. Íin!Ňíi komisď. komiseq'pBcujc ýruč!ýázn.h
o Po9ul.nl . hodíoÉííírbíd.L jchož$uÓdlti jc slruÓíý popis úbíd.k' ýručnýpo!ř
z lsob! h.dmmi (Zjn:m hodrctjcík.i'éň!).\ýíedď posllz.i a hod@.ni j(lídlnýb
Dbjd.k ! ílmÝdi poirdi ubidek pod|cjcji.h Úhodnoíi pr orsaniei'
c) v.řcjn'í a\á2l. bud. ad]iú dodálaldi. ktď nabidl .ejvhod'éjšjpodminkyDfu €lixi
pl.de'llfu vcl.jné zkiz*yl po ad]iní akázky budou ťsl.d|.T po9uz.ni t hodnoc.tri
jdnollivý.h MbldeL a 'o a|6poňť rc^dhuinlbmc. o rybmémdodlvaleli.$ klťrýnby|a

Eviena smloNa. a inlomace o hodnoiich paBmdnj Mbidnutých wbBíým u.hýďem.
ktelébyIy piedmělemhodnocmi. Úv.řélněny nr iDtemetoyých s|řáDkách obcc'

o záněru a výb&! vhodnéhododavateleinfomuje ía nejbliŽšín26cnári zo. včelně
přcdloŽcniýruěnétopismnóho z'nanu. Zo sclrvaluj€ vyb.anéhododgvalele'TŤne pÓ
schválenízo 12eua!řit s vybmým dodavalel€m snlouvu na íalizci veŘjnézakizky

l.2 Dtlšíúprsva
Pokld coa zak&ky dosáhne 500 000.. Kč ba DlH a výše,pat j€ povimoíi zadavat€l€
v soubdu s ust' $ l47a zák' ó' l 371200ósb' uveiejnil na profilu Žadavltelesfrlouw Úa!Ť.nou
na veřcjnou zalázku věelně všŇhjcjicb změn a dodalkú'

zadavatelneniÓpláhén uawt sÚlouvu na ÝďéjnÓ! zalózku naléhorczsanus dodavalclcn
zapsďým v Rejstíkuse zákem plnéniveiejnýchak&ek ($ l20a odst' ] za!'
č'l371200ósb']'
polod j c přcdnělm Zkázky prcjck linarcovaíý nebospoluliíancovaný
Tí o sfiémiccíepIatÍ'
z
dotačnjch
Podninly
výběDvého
lími
p.dlébdi
v
lě.hb
připadŤh
sbovenýn
dolačnin
Pmstieďn.

V Bte2eechdíe9'|2'20|ó

schvil€ n o zosfupit€ I stvm
obc dne8' l2'20ló

a su!ov@!á' Šao*ko obe

