MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ STRAŠECÍ
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Touto směrnicí se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu
ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách
(dále jen „zákon o veřejných zakázkách“)
1)

Zadavatel (město Nové Strašecí) zadá veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27
zákona o veřejných zakázkách (předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky a veřejné
zakázky na služby je rovna nebo nepřesáhne částku 2.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty,
předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je rovna nebo nepřesáhne 6.000.000
Kč bez daně z přidané hodnoty) s dodržením zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace, v souladu s ustanovením § 6 zákona o veřejných zakázkách, s výjimkou:
- dodávek, služeb a stavebních prací řešících bezprostřední následky havarijních stavů,
živelních pohrom, odvrácení možného obecního ohrožení, služeb a stavebních prací,
-

kdy je třeba operativně zajistit dodávky, služby a stavební práce vztahující se zejména
k zabezpečení běžné činnosti úřadu, provedení oprav a údržby drobnějšího charakteru na
majetku města,

-

realizace dodávek, služeb a stavebních prací prostřednictvím Technických služeb Nové
Strašecí, s. r. o.

2)

Zadání zakázky malého rozsahu musí být zveřejněno na úřední desce MěÚ a webových
stránkách města po dobu nejméně 10 dnů, současně mohou být obeslány adresně dodavatelské
firmy v minimálním počtu tří.

3)

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek musí mít nejméně 3 členy, komise vypracuje ze
svého jednání zápis, který bude obsahovat veškeré podstatné okolnosti jednání komise, zejména:
- místo, datum a čas jednání komise,
- počet podaných nabídek,
- uvedení názvu a sídla /jména a příjmení/ všech uchazečů,
- konstatování, zda nabídka vyhověla či nevyhověla zadání veřejné zakázky spolu s uvedením
konkrétních důvodů v případě, že nevyhověla,
- nabídkové ceny u všech podaných nabídek, které vyhověly zadání veřejné zakázky, v členění:
cena bez DPH, DPH, cena s DPH,
- pořadí uchazečů,
- podpisy všech přítomných členů komise.

4)

Nabídky uchazečů budou variantně hodnoceny:
a) podle ekonomické výhodnosti, kdy jedním z hodnotících kritérií bude vždy nabídková cena
s váhou kritéria min. 50 %,
b) podle nejnižší nabídkové ceny.

5) Zakázky na dodávky a služby a stavební práce s předpokládanou cenou do 50.000,- Kč bez DPH
jsou prováděny na základě písemné objednávky , kterou může učinit starosta města, tajemník MěÚ
a vedoucí OI MěÚ, nebo na základě smlouvy podepsané starostou města.

6) Rozhodovací pravomoci na veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby:

Výše předpokládané ceny
předmětu veřejné zakázky bez
DPH
od 50 tis.Kč do 90 tis.Kč
od 90 tis.Kč do 150 tis. Kč
od 150 tis.Kč do 2 mil.Kč

o obsahu zadání
o stanovení okruhu
firem dle bodu 2)
o složení komise dle
bodu 3)
vedoucí odboru*
starosta města
rada města
-

Výsledek schvaluje
starosta města
starosta města
rada města

7) Rozhodovací pravidla na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:
Výše předpokládané ceny
předmětu veřejné zakázky bez
DPH
Od 50 tis. do 100 tis. Kč
od 100 tis. Kč do 200 tis. Kč
od 200 tis. Kč do 6 mil. Kč

o obsahu zadání
o stanovení okruhu
firem dle bodu 2)
o složení komise dle
bodu 3)
vedoucí odboru*
starosta města
rada města
-

Výsledek schvaluje
starosta města
starosta města
rada města

* Všechna zadání veřejných soutěží jsou vypisována Městem Nové Strašecí (zadavatel) a jsou
podepisována starostou města.
8)

Pravidla této směrnice se nepoužijí, pokud pro zakázku na kterou se bude čerpat dotace, budou
stanovena nebo požadována jiná pravidla stanovená poskytovatelem dotace, nebo v případě
stanoví-li odlišný postup rada města svým usnesením.

9) Tato směrnice byla vydána radou města Nové Strašecí usnesením č. 797 ze dne 9.1.2017.
10) Touto směrnicí se ruší směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od

12.1. 2012.
10) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 10.1.2017.

Mgr. Karel Filip v.r.
starosta města

JUDr. Jiří Tláskal v.r.
tajemník MěÚ

