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Věc: směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 

Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"), tj. veřejných 

zakázek na dodávky a služby pod 2.000.000,- Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod 

6.000.000,- Kč. 

V případě čerpání dotace na předmět zakázky se obec řídí pravidly poskytovatele dotace, pokud nejsou 

v rozporu s požadavky zákona. 

1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU  
Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona není obec v souladu s § 31 povinna zadávat postupem 

podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 tj. zásady transparentností, rovného zacházení, 

zákazu diskriminace, přiměřenosti. Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích 

podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a 

smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 

zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. 

Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující postup. 

1.1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU DO 250.000 KČ BEZ DPH  
Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu (dodávka zboží a služeb, stavební práce), jejichž 

předpokládaná cena nepřesáhne 100.000,- Kč bez DPH, vybírá bez výběrového řízení starosta.  

Dodávky nad 100.000,- do 250.000,- Kč bez DPH vybírá starosta společně s místostarostou. Jsou přitom povinni 

dodržet zásady stanovené v článku 1. Pokud není jediným kritériem výše nabídkové ceny, tak o výběru 

dodavatele a parametrech dodávky zpracují a spolupodepisují stručný zápis. 

1.2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NAD 250.000 KČ DO 500.000,- KČ BEZ DPH. 
O veřejných zakázkách malého rozsahu, v rozsahu nad 250.000, Kč až do 500.000,- Kč bez DPH rozhoduje bez 

vypsání výběrového řízení usnesením Zastupitelstvo obce Bratřice (dále jen ZO).  

U těchto veřejných zakázek malého rozsahu může ZO vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých 

poznatků a zkušeností. 

1.3 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NAD 500.000,- KČ BEZ DPH  
O veřejných zakázkách malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena  

• v případě zakázky na dodávky nebo služby přes 500.000,- Kč a nedosáhne 2.000.000,- Kč bez DPH  

• v případě zakázky na stavební práce přes 500.000,- Kč a nedosáhne     6.000.000,- Kč bez DPH  

rozhoduje Zastupitelstvo obce Bratřice. 

U těchto veřejných zakázek malého rozsahu se vyzvou nejméně 3 dodavatelé k předložení nabídky.  



ZO vybírá dodavatele společně na svém zasedání, nebo jmenuje výběrovou komisi s minimálním počtem 

3 členů.  

Předsedou komise určí ZO člena zastupitelstva, ostatní členové mohou (ale nemusí) být členy zastupitelstva. 

Výběrová komise posoudí doručené nabídky, navrhne pořadí vybraných uchazečů, o průběhu a výsledcích 

jednání sepíše zápis.  

Jestliže nabídka nesplňuje zadávací podmínky, může být účastník, který ji předložil, vyzván k jejímu doplnění 

nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmí být změněna celková nabídková cena a/nebo 

údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení. Hodnocení nabídek může být provedeno před jejich 

posouzením, v takovém případě dojde k posouzení nabídky, která byla podána účastníkem, který se po 

provedeném hodnocení umístil na prvním místě.  

O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností ZO.  

2 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ČL. - 1.3 
Ve výzvě dle této směrnice se uvede zejména: 

a) identifikace zadavatele  

b) vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu  

c) místo a doba plnění  

d) požadovaný obsah nabídky  

e) kritéria hodnocení nabídky   

h) způsob a místo podávání nabídek  

i) další požadavky a podmínky  

j)  požadavky na prokázání kvalifikace v rozsahu § 74 zákona – prokázání čestným prohlášením.  

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
Dnem schválení směrnice nabývá účinnosti. 

 

 

 

Pavel Roubal, místostarosta obce    Zdeněk Zeman, starosta obce 

 

Datum schválení ZO: 2. 8. 2021 


