
OBEC HUSTENOVICE

schválena dne: l0. 06.2015
účinnost dne: l0. 06. 20l5

PRAVIDLA PRo ZADÁVÁNÍ vnŘE.lNÝ ca z1iKAznK
OBCÍ HUŠTĚNOVICE

HLAVA I.

úvodní ustanovení

čbnek 1
(1) Tato pravidla stanovují závazný postup pro zadávání veřejných zakázek malého

rozsahu obcí Huštěnovice. Jsou určena všem zastupitelům a zaměstnancŮm obce, kteří
se v rámci své činnosti podílí na zadávání veřejných zakázek. Zadávání veřejných
zakázek je upraveno zákonem č. 13712006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen

,,zákonoo),

(2) Zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona;
veřejný zadavatelje však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona, tj. je povinen
dodržovat zásady transparentnosti, rovného'zacházení a zákazu diskriminace. Proto
přijala obec Huštěnovice tato Pravidla pro zadávání veřejných zakázek obcí
Huštěnovice (dále jen,,pravidla"),

(3) Zadávání veřejných zakázek nad limity, stanovené zákonem pro veřejné zakézky
malého rozsahu (viz článek 2 odstavec 3) se řídí přímo zákonem, nikoli pravidly.

čHnek 2
Některé pojmy

(1) Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základé smlouvy mezi zadavatelem a
jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb
nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakégka, kterou je zadavate|
povinen zadat podle zákona, musí být realizovánanazákladě písemné smlouvy.

(2) Cílem zadávání veřejných zakázek obcí Huštěnovice podle těchto pravidel je zajistit
zadání veřejné zakázky malého rozsahu za respektování zásad, uvedených ve článku 1
odstavci 2, tedy nestranným a otevřeným způsobem v daném čase, kvalitě a ceně, při
dodržení zásad výbéru optimálního dodavatele, beze vší diskriminace a transparentně.
Je proto nutné zadávat zakázky uchazeči s nejvhodnější nabídkou.

(3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka,jejíž předpok|ádaná
hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakéuky na
služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnofy nebo v případě veřejné zakázky na

stavební práce 6 000 000 Kč bez dané z přidané hodnoty.

(4) Transparentností rozumíme jednoznačné a úplné vymezeni předmětu zakázky,
zajištění včasného přístupu uchazečů nebo zájemců k informacim a podrobnostem o
požadavcích zadavatele, nezblrrných k vypracování nabídky, jakož i hodnocení
nabídek podle předem stanovených kritérií.
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(5) Nediskriminační postup zadavatele znamená zajištění rovného zacházení a stejného,
nezvýhodňujícího postupu zadavatele ke všem uchazečům nebo zájemcům. Výjimku
tvoří analogický postup podle § 10l zákona (dodavatelé, zaměstnávající osoby se

zdravotním postižen ím).

(6) Zadavatelem je obec Huštěnovice, které jedná prostřednictvím starosty/ky nebo jimljí
pověřeného čIena r ady l zastupitelstva.

(7) Dodavatel zaměstnávající osoby se zdravotním postižením je dodavatel, který
provozuje chráněnou pracovní dílnu nebo na nějž se vztahuje program zaměstnanosti,
na jehož základě dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením
podle zvláštnílro právního předpisu z celkového počtu zaměstnanců dodavatele.

IILAVA II.
Zadáv aní veřej ných zakázek

čhnek 3
Rozčleněn í veřei ných zakázek

(l) Pro správnou volbu způsobu zadání je podstatné zatřídění předmětu plnění do jedné
z kategorií, odpovídajících jinak členění veřejných zakázek podle zákona :

a) Veřejná zakázka na dodávky.
b) Veřejná zakázka na stavební práce.
c) Veřejná zakázka na služby.

a) - Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci
(dále jen ,,zboži'o), ato zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo
nájmu zboží s právem následné koupě (leasing) a rovněž veřejná zakázka, jejímž
přednrětem je kromě poíízení zboží podle odstavce l rovněž poskytnutí služby spočívající
v umístění. montáůí či uvedení takového zboží do provozu, pokud týo činnosti nejsou
zákIadním účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na
dodávky.

b) - Veřejnouzakéakou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je
ba) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze
zákonal,
bb) provedení stavebních prací podle písmene ba) a s nimi související projektová nebo
inženýrská činnost, nebo
bc) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i
související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit
samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci.

Veřejnou zakázkou na stavební práce je íéž veřejná zakénka, jejímž předmětem je dále
poskytnutí dodávek'či služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky
dodavatelem. Za veřejnou zakénkJ na stavební práce se považují rovněž stavební práce
pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli
poskyuje jiná osoba.

c) - Veřejnou zakázkou na služby je zakázka, která není veřejnou zakázkou na dodávky nebo
veřejnou zakázkou na stavební práce. Veřejnou zakázkou na služby je též veřejná
zakázka, jejimž předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž
ca) poskynutí dodávky, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než
předpokládaná hodnota poskytované dodávky, nebo
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cb) provedení stavebních prací podle § 9, pokud tyto stavební práce nejsou základnim
účelem veřejné zakázky, avšakjejich provedeníjenezb7nné ke splnění veřejné zakázky na
služby.

Služby se dělí do kategorií stanovených v přílohách zákona '. Pokud je předmětem
veřejné zakázky poskýnutí služeb, podléhajících uveřejnění v Ustředním věstníku
Evropské unie i služeb zveřejnění nepodléhajících, je pro určení o kteý z těchto
druhů veřejných zakázek na službyjde, rozhodná vyšší předpokládaná hodnota služeb
uvedených v příslušné příloze.

(2) Druhým rozhodujícím prvkem způsobu zadání je odhad výše předpokládané ceny
předmětu zakázky, neobsahující daň zpřidané hodnoty, na zákIadě zkušeností,
kalkulace, odborného odhadu, rozpočtu atd., případně s přihlédnutím ke schválenému
rozpočtu města v jednom rozpočtovém roce a k předběžnému oznámení ve smyslu
zákona 3. Při stanovení celkové výše peněžitého závazku se určuje další postup
zadávání podle tabulky, která je přílohou těchto pravidel.
Poznámky:
1 - příloha č. 3 zákona č. 137 12006 Sb., o veřejný ch iakázkách.
2 - příloha č.1 a2 zákonač.l3712006 Sb., o veřejnýchzakázkách,
' - § SO a násl. zákona ě. l3712006l Sb,, o veřejný ch zakázkách.

čhnek 4
Stanovení hodnoty veřejné zakázky

(1) Přepok|ádanou hodnotou veřejné zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše
peněžitého závazku vypll,vající z p|nění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen
stanovit pro účely postupu v zadávacim řízeni před jeho zahájením. Při stanovení
předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cenabez daně z přidané hodnoty.

(2) Předpokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu s pravidly stanovenými v zákoně
a na základě údajů a inforrnací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění;
nemá-li zadavaíel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na
základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním.
popřípadě na základé údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pro
stanovení výše předpokládané hodnotyje rozhodný den odeslání oznámení čivýzvy o
zahájeni zadávacího íízení k uveřejnění.

(3) Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení
předpokládané hodnoty pod stanovené finanční limity.

(4) Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty
rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky.

(5) Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané
hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v
průběhu účetního období. To neplatí pro dodávky, jejichž jednotková cena je v
průběhu účetního období proměnlivá a zadavateI tyto dodávky pořizuje opakovaně
podle svých aktuálních potřeb; zadavate| je však povinen vždy dodržeí zásady
tran spare ntn o sti, rovného zacházení a zákazu d i skri m i nac e.

čbnek 5
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky

( l ) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky se stanoví na základé
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a) předpokládané výše ce|kového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti
smlouvy na dodávky, má-Ii byt smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo

b) předpokIádané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců, má-li být
smlouva uzavíena na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání nelze přesné vymezit.

(2) Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky stanovené podle odstavce l
zahrne zadavatelrovněž předpokládanou zůstatkovou cenu o 

.

(3) Základem pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky, jejímž
předmětem jsou opakující se nebo trvající dodávky, je

a) skutečná cenauhrazenázadavatelemza dodávky stejného či podobného druhu během
píedcházejících 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze
očekávat během následujícíclr 12 měsíců, nebo

b) součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek, které mají bý zadavate|em
pořízeny během následujících 12 měsíců.

(4) Základ stanovený podle odstavce 3 se pro účely stanovení předpokládané hodnoty
veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou opakující se nebo trvající dodávky, upraví v
závislosti na době účinnosti smlorrvy podle pravidel uvedených v odstavcíclr 1 a 2.

Poznárnky:

o- 
§ Zg odst. 2 zákona č.586l1992 Sb. , o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Čhnek 6
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby

(l) Ustanovení článku 5 odst. l, 3 a 4 se pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné
zakázky na služby použijí obdobně, Nepoužije se tedy ustanovení o zůstatkové ceně.

(2) Zák|adem pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby v případě
a) pojišt'ovacích služeb je výše pojistného, jakož i jakýchkoliv jiných dalších odměn
souvisejících s těmito službami,
b) bankovních a finančních služeb jsou poplatky, provize, úroky, jakož ijakékoliv jiné další
odnrěny související s těmito službanri,
c) projektové činnosti jsou honoráíe, jakož i jakékoliv jiné další platby související se
zpracov áním proj ektové dokumentace.

r r e a p o XU d a n á h o d n 
"'", "'Ut[U" 

lUUrUrn a s tav e b n í p rá c e

(1) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce se stanoví podle pravidel,
uvedených v článku 4. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce se

započítá předpokládaná hodnota dodávek, které jsou nezbytné k provedení veřejné
zakázky na stavební práce a které zadavatel pro dodavatele zajistí.

(2) Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce nesmí zadavatel zahrnout
předpokládanou hodnotu dodávek či služeb, pokud týo dodávky nebo služby nejsou
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V

l)

2)

nezbrtné k provedení předmětu veřejné zakázky na stavební práce ajejich zahrnutí do
předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce by znamenalo, že
a) by nemusely blfr. zadány v zadávacímřízení v souladu se zákonem, nebo
b) by byly zadány podle ustanovení vztahujících se k podlimitním veřejným

zakázkám, ačkoliv podle předpokládané hodnoty jde o nadlimitní veřejné
zakázky na dodávky či služby, nebo by byly uzavíeny podle ustanovení
vztahujicích se k veřejným zakéakám malého rozsahu, ačkoliv podle
předpokládané hodnoty jde o podlimitní veřejné zakánky na dodávky či služby,

čhnek 8
Zadáníveřejné zakázky

(l) Vznikne-lizadavateli budoucí finanční závazekdle finaněních limitů uvedených č1.2.,
odst. (3) realizuje se veřejná zakáaka na základě smlouvy o dílo, která je uzavřená v
souladu s nejvýhodnější nabídkou.

(2) Veřeiná zakázka do výše 150 tis. Kč bez DPH.

Nákup či plnění veřejné zakázky lze uskutečnit přímo podle zkušeností a podle
situace na trhu. Jde vlastně o zadávání zvolné ruky. Jako doklad postačí výdajový
doklad nebo faktura. Nabídky vyhodnocuje starosta, místostarosta popřípadě člen
zastupitelstva na základě zplnomocnění. IJzavíít smlouvu však smí jen osoba, které to
dovoluj e podpisový řád.

(3) Veřejná zakázka od l50 tis. do 500 tis. Kč bez DPH u dodávek a služeb a od l50 tis.
do l mil, Kč bez DPH v případě dodávky na.stavební práce.

Yýzva minimálně třem zájemcům. Nabídky posuzuje a vyhodnocuje pracovní skupina
hodnotící komise ze zastupitelů obce, případně pracovník externí firmy

zpracovávající veřejné zakázky a externí odborník na danou problematiku. Lhůta pro
podání nabídek min,7 pracovních dnů.

(4) Veřejná zakázka od 500 tis. - 2 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb a od 1mil. Kč do
6 mil. Kč bez DPH v případě dodávky na stavební práce.

Yýzva minimálně pěti zájemcům. Nabídky posuzuje a vyhodnocuje pracovní skupina
hodnotící komise ze zastupitelů obce, případně pracovník externí firmy

zpracovávající veřejné zakázky a externí odborník na danou problematiku, Lhůta pro
podání nabídek min. l0 pracovních dnů.

HLAVA III.

čHnek 9
závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí těchto pokynů je příloha - tabulka ,,Způsoby zadávání zakázek".

Obecní úřad musí dokumentaci o zadáni zakázky a jeho průběhu uchovávat po dobu 5 let
od uzavření smlouvy o dílo (včetně nabídek) resp. od uskutečnění dodávky. Archivovat po
dobu 5 let se rnusí i dokumentace o zrušených zakžnkách.

3) Tato pravidla byla vydána
10, 06. 2015 a nabýv3jí úči

zastupite lstvem obce Huštěnov ic e usne sením t. //.?/.ť. /{-r" a""
06.2015.

ť

Richtr, u"."""LAleš
,L;'l, r!2 ,'

petra valentová. místostarostka
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