Obec Petrovice
Adresa : Petrovice čp. 104, 50355 Petrovice u Nového Bydžova
IČO: 00269301
Dodatek č.1 ke Směrnici zpracovala: Zdeňka Kolářová
Dodatek č.1 ke Směrnici schválil: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Jirsáková Lucie, Josef Čadík
Datum zpracování: 12.2.2019
Dodatek č.1ke Směrnici nabývá účinnosti: 12.2.2019
Tento dodatek upravuje Směrnici ze dne 1.10.2016

DODATEK Č.1

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVUJE POSTUP
OBCE PETROVICE
PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
(dále jen Směrnice)

Tímto se mění znění čl.4 Směrnice „Veřejné zakázky malého rozsahu“ a zní takto:
(1)

Veřejné zakázky malého rozsahu se pro účely této Směrnice rozdělují do následujících kategorií:
a) 1. kategorie:
 veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota
nepřesahuje 100.000,- Kč (bez DPH)
 veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje
300.000,- Kč (bez DPH)

b) 2. kategorie:
 veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota se pohybuje
v rozmezí od 100.000,- Kč (bez DPH) do 2.000 000,- Kč (bez DPH)
 veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota se pohybuje
v rozmezí od 300.000,- Kč (bez DPH) do 6.000.000,- Kč (bez DPH)

(2)

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spadajících do 1. kategorie:

a) O zajištění dodávek a služeb pro obec Petrovice, jejichž hodnota nepřesahuje

100.000,- Kč
(bez DPH), včetně a na zajištění stavebních prací pro obec Petrovice, jejichž hodnota nepřesahuje
300.000,- Kč (bez DPH), včetně.
starosta obce /nebo pověřená osoba – zastupitelstvem obce Petrovice/ samostatně:
 rozhoduje o zadání veřejné zakázky,
 veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:
 výzva jednomu uchazeči k předložení cenové nabídky (případně s dalšími
podmínkami plnění), pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici,
či přímá objednávka plnění, a to i například e-mailovou formou
 rozhodnutí pověřené osoby zadavatele na základě dodavatelem předložené či jinak
dostupné aktuální nabídky (není nutné ustanovit hodnotící komisi)
 uzavření smlouvy pověřenou osobou zadavatele (uzavřením smlouvy se v tomto
případě rozumí rovněž doručení dodavatelem potvrzené objednávky či přímé
poskytnutí požadovaného plnění dodavatelem)
 případné rozhodnutí zadavatele o nepřidělení veřejné zakázky/odmítnutí nabídky
(např. jestliže cenová nabídky nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele
akceptované apod.)
 u těchto veřejných zakázek je možné postupovat i formou přímého nákupu
v obchodě

(3)

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spadajících do 2. kategorie:

a) O zajištění dodávek a služeb pro obec Petrovice , jejichž hodnota přesahuje od 100.000,- Kč
(bez DPH) do 2.000 000,-Kč (bez DPH), a na zajištění stavebních prací pro obec Petrovice, jejichž
hodnota přesahuje od 300.000,- Kč (bez DPH) do 6.000 000,-Kč (bez DPH),
hodnotící komise (jmenovaná zastupitelstvem obce Petrovice):

1

 rozhoduje Hodnotící komise v souladu s touto Směrnicí
 lhůta poskytnutá případným dodavatelům pro podání nabídek nesmí být kratší než 15 dní ode
dne odeslání výzvy nebo jejího uveřejnění.
 povinna je písemně vyzvat minimálně 3 uchazeče k předložení cenové nabídky. Výzva bude
uchazečům zaslána elektronicky (e-mailem), v papírové podobě poštou nebo bude předána
osobně. Výzva bude obsahovat všechny potřebné údaje pro stanovení nabídky (zadávací
dokumentace), včetně údajů o hodnocení.
 po uplynutí lhůty poskytnuté uchazečům k podání nabídky provede komise otvírání obálek,
včetně kontroly úplnosti a hodnocení.
 osoba odpovídající za přípravu a realizaci veřejné zakázky je povinna sdělit rozhodnutí hodnotící
komise všem uchazečům o veřejnou zakázku.
 v případě, že bylo učiněno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zajistí osoba odpovídající
za přípravu a realizaci veřejné zakázky uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
 výsledkem činnosti hodnotící komise je zápis (protokol) z jejího jednání, jehož nutnou součástí
je dle hodnotících kritérií zdůvodněné doporučení nejvhodnější nabídky, nebo návrh na zrušení
výběrového řízení.

1. Ostatní ustanovení Směrnice zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek byl schválen na 3. zasedání zastupitelstva obce
Petrovice dne 12.2.2019, usnesením číslo 22 a vstupuje v platnost
a nabývá účinnosti v den jeho schválení.

RNDr. Lucie Jirsáková
místostarosta obce
Petrovice

Mgr. Luboš Žilka
starosta obce
Petrovice

____________________________

Josef Čadík
místostarosta obce Petrovice
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