SMERNICE č.Il20|5
ZADAVANI ZAKAZEK MALEHO
ROZSAHU
Tatosměňiceupáwje podniúy a postupadaÝate|e/obec Břeány/ při zdáváni veiejných
Jejim cilen je ajislit zadáváni ýeřejiých ztáTk pti dodženi ásad llanspareninosli.
efeklilnoí a
rovňéhozcháŤni a ákazu dh*nminacea zjistit sp!áuosl. bospoďjrnost'
postu'
při
pouŽni
proíiedkú]
piičemŽ
zdávání
leiejných
zďáEk
veřcjných
úielnÓsl
vyp]ývajicie zálona o vz ajeho pováděcichpiedPisůnlsi být ! souladus poŽadavky
ýmolenými ákonem o liňančnikoíúolca lyhláškouč' 41ó/200'1sb'' kteru se povádi
z.](on o finmÓni kontrole'

1.r Pojmy
Pro údelyleto snrěňice se iozuni:
a) zadavltc|cD obec Břeždy
b) Y.tejnou z'l.íŽkou m'|éhořozslhu ltiejná ak@ka na dod]álkynebosluŽby'jejiž
předPokládaná hodnola nedosáhnc 2 000 000.' Kč bez DPH' a veiejĎá zďá2lá na
suvebni práce,jej iŽ pi€dpokládaná hodnoh nedosánne6 000 000'. Kč bez DP}í'
c) spráýnosti. sou|adoperaccs pÉvnimipiedpis' a doslŽeniopíimá|niho
!íanu ne'
.úče|nosti
($
pism'
operace
2
l)
ákona
o finÚčri
bospodámosti,
a elektivnoýi
k zjiš'čnisralovenýchúkolú
s
d) hoslodámosti.la}ovépoužiliveřejnýchpÍosťedlú
co nejnižšin qŤaloŽenim těchlo prosli€dkú. a to pii dodÉeni odpolidajici kvality
p|nónýchúÚ(olů
($ 2 pisD' m) zákonaofinečni kontrole).
.
talové poúili veiejných proslředků, klťýn sc dosIilne nej9iše
e) c'ektivnoíi
možného
Íozslnu, kvaliry a lfinosu plněnýchúkolůve sfuvnáni s objenem prosaedků
rfnaložených najej ich pliění (s 2 pisn' n) z&ona o finančnikonlÓle),
veiejnýchprostřcdkú'
kterézjisli optinálni mirudosažéní
t) účolloýi.lalore použití
cilúpřl p|něniímovených úkolú(s 2 písň' o) zjr(Óia Ó nnmÓíi kobtrcle),
g) itrtemcloYéstráí|.! obce:WY'obec.br€any'cz

ZtdáváIí Ýeřejnýchzakázek ma|óhoro6ahu
sb, zadalalelnenipovinenadávat podlelohotozálona
Dle uý, $ 18odsl'5 zák' č' 137/2006
malého
rozsabul
veiejný
zadaÝate|je všakpolilen dodrŽelzisady lvedenév
veiejnézaká2r:y
$ 6' Zadavarcl pii zadaváni vcřcjn'Jch zlézek maléhorozsdhu bude pÓsfupolal ! soujadu
slouto sněnjci' všechny veiejné 2álázky musi býÍ k4'ty rozpočlemobce. o ahájeni
adávacihoňzeni ajeho podninkáchrozhodnestáJoýaobcc,přiěenŽje povinense iidi| niže

l.2' v.ř.jní zkizkll j.jE př.E'oklidt!Á hodnol. ..př.sálh. l00 000'. xč be DPE
vcicjná zalázka mui bí udavate|emzdána s dod!Ženínzáýd Mnsp.rentnosti'rrténo
zoch&eni a zíkan diskliminace.Z cenu oblyk|ou v niíě plněn' a pii dodÍženi
kr]léÍj.
plost|edků'
v'tžitl
hospodáhosti,cfcktivnoíi a účelnosti
o tétoak&ce Ézhodícstaloslasán' o svéfrlozhodnutiiďomuje na ncjblixim zsdáni
Efupile|stE obce(dákjcn''zo)'
13. veřej.á zkÍ'-kt' jcja pfudpoltJid.!íhodnoh přBible t00 00o..Kě be DPH r
n.nřB.hn.300 000..Kčbe DPH
vcŘjná zakázl'a musi být zdána s dodŽenimzógd tlmPre.trosli. rcvnéhoaházcní !
p|néni
zál@u diskiminace'za cenuobqk|ouv míŠě
a pti dod!ženl
krilériI
hospodámosti.
nÓsti lyužill posaedkú,přičcfuž|
cfeklhosti a účcI
o) PÓkud to umo',ňujechoJa]íerpředměluvetejnéa}ázl.y' staría .ebo pověiený
pracovnikob.cnlho úráduzdavatelc 'řipiavi a provedeprítkum trhu' pii kteém
budÓu pothbné in|omace vyád&' n.jnéně od 'i' dodáÝalelú'obgh rjtonu
EŽi.Lini infom&I mBi bí vůči!š.n oíovcnýn subj€klůmshodnýá \,}'Žáďinimui
bÍ rez6láno E ícjný den' Infome€ budou 'skány zljnén. !e fomě lisliMé
nóidry íebo .l.ktonicté rabidty ncbo alespoňýe |oúě tiíěných pnpagačnich
maleriá]|)
zisklných píIfiood dodaval.Iů
neboze síéintem.l'
b) Posuzeíi a hodnoc.niinfom&i získdnýchod dodavatelú
Prcvcd. lřIll€n'Á konisc
/slďosl!' mhtostaloslaa Předsedafinoněnikomisel klenío Dotou'cní! hodno.en!
zbk.!ýcb inforn.d wpr!.Uje 3tručnýp|tcnhý zjznlb. jehožsučásrije stručíý
popis Mbidek. stfučÍýpopis zpú.obuhodnoceÚ (rcjnéno hodnolici lÚilé a)'
Úsledck Po$u.ni a hodnrcni jdnolIiviln nabideka íeov.nl pořadi nabid.l
'odle jejich výhodnostiprc orgdiaci. v.t.jná zlázb burl. zdán! dodaEteli' heď
pÓdminty PÚ Ealiai PředměbéElÉjné2r]í2t7'
orgfliei nabicl ncjvhodnějŠí
o tétoz'láZe Íoáoduj. třičlc.ni hodnolici komiý (slarcsÍ4nhloŠlmst. a piedseda
finÚční komiý) a o lýběru Ýhod.éhododovdt.leinfomuje na n.jbli'Jim 4ediní Zo'
v.ehě Dředlož€níslručného
oiýnnéhoz'!eu.
l '4.vcř.jná a!d*t' jcjÉpř€ d pok]ád'ná hodnohpřsáhne l00 o00,.Kš be DPH
Pokud anlavá€l shl.dá PotřebuÉliatr v.řejn. u}ózl]' n€zbyl.ou a úě.lnoua pokudjc
ajištfuo filwcovóri 'colia€
v.iej.é zďázI(y' mÚi bý bto zdá.a s dodÉrin zisad
lÚspaMttlosti' mvného4házení a zik@ distrinine.' a cďu obtaklo! v ňiíě plněnlo
při dodÍŽo'lJiléni hospodáňosti'eiektivioíi á úč.|nosti
Ý}diti prstledkúobce'přičehŽ:
a) Pokud lo uňožňljo chaŘl:íelpiédmélu
v.ř.jné zá}ázky' bud. 'rcveden přůzkuD
pli
pollebné
trbu'
kleém budouinfomace
tzdÚl vcřejÍéakáŽky v}ž&Áíy
Ód tři dodava(elú.
nejméně
b) lnfom'cc budouŽislóly Ýe fomě lisliúé mbidky neboal.spoň vo fomé mbidky
6|eé clcklonickv'
c) výn. kpodlní n.bíd€k M veiejnoua\íz}Ú' nebuděli postFovi.a dodávalelúm
m !ýádá.i v lhtinnéči elekmnické podobé'spolu ý adívrcí dokuúe '.|
k vďejnézkizce budouuv.ř.j!ě'y spohčněse zárbdními údajio veí.jnézďázce
po celoudobu,kdy nobou dodaÝalelópodálal nábidty' Í' I.tórngroÚcb stÍínkdch
obce, áby nabídly nonli podávallalé ldÍ€sně nelTami dodlvltelé' Zadavat€l si
\TbEdí práÝo bÁlúoul ý p'ibéhu lhuly do podninek ťbělo!ého řieíi a nšil
výběÓvéřirni bezudánídůvodu'

Po$ueni a lrodnoceniiďomací 'skÚých od dodalatelůve fomě nabidek prcvede
lřiěIennd konisc ^lďoýa. míslostarosta a piedseda finflční konhel komjse
rypfuuje ídúíý dznnm o posouzenia hodnocenin.bídeL jeboŽ souěásiij€
sEučnýpopis nabidek, směĎý popis způsobuhodnoceni(&jnéna hodnotici tritéria)'
výsledgk posoueni a hodnoceni jednotliIích nabidek a staloÝeni poiadi nabidek
podlejejichÚhodnoíi plo ol8eiaci'
veřejná ztázla bude zadána dodávaleli. he4i nabidl nejvhodnějšiPodhínt] pÚ
Íealiaci piedmětnévclgjíézaláztý po udánj ztázly budou výsledky posouzeÍi a
hodno.€nI jednollivých nabidek. a to alespoň yrozsanu infomace o l),brfuém
dodavaleli' se kteÚn byla @vřena smlouva' a inlomace o hodnotách pďametrů
nabídnuých rfbrÚým ucbaďem' keIé byly předněleň bodnoceni' uÝ.ř.jněny ná
inrcm ctor'ch $rán kách obc.

o záměru a výběru Ýhodnéhododalateleinfomuje Óa nejblixin 4edáni Zo. !čelně
píseňného
záŽnmu' zo shvaluje vyb!Úého dodavatele'Tepďe po
Předloř.i stručného
schvá|enizo lze Eviít s qbrmýn dodavat€lemsmlouvuna Éaliz&i veiejnézalázky
1.2 Dllší úpÍáva
Pokud cenazďá2ty dosáhne500000'. Kč bez DPH a výŠ€' pat j€ povimos1izdavat€l€
vsouladususl. s l47a z'l, č' l]7/200ósb' uvďEnit na pfonlu zdavalele snIouw
všecbjejích
Dvie.ou na veřejnouŽátÁŽ&uÝčemě
změna dodatkú'
zadavatelneniopráhěí uartil smlouw na vďejnou za]áku maléboro6ánu s dodavalelen
Zpsmýn Y Rejstiiku s ákaen plněni Ýeiejných Žará&k ($ l20a odí. ] zak,
.' ' t7 200ósb')'
vBřezmechdne25'07'20]6
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Úa sulorcová' stms1ka obce

