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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

Na základě Vaší žádosti, Vám v příloze zasíláme Metodický pokyn kzadávání veřejných

zakázek malého rozsahu schváleného Radou městského obvodu Polanka nad Odrou, pod

číslem usnesení 1292/86 dne 05.03.2014.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA _ MĚSTSKÝ OBVOD POLANKA NAD ODROU

Metodický pokyn k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Clánek I.

Uvodni ustanoveni

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se dle ustanovení šlZodst. 3 zákona č. č l37/2006 Sb.. o

veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) rozumí veřejná zakázka. jejíž

předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřej né zakázky na dodávky a služby hodnoty

2.000.000 Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce hodnoty 6.000.000 Kč bez

DPH.

Veřejné zakázky nad limity uvedené v odst.l se zadávají dle zákona.

Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahuje zadavatel povinen dodržovat zásady uvedené v

§ 6 zákona. tj. zásada transparentnosti. rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Článek 11.

Přímý nákup

Přímý nákup lze uplatnit u veřejných zakázek malého rozsahu do výše 10.000 Kč bez DPH.

daňový doklad odsouhlasí svým podpisem starosta nebo místostarosta městského obvodu,

popřípadě tajemnice úřadu městského obvodu. Jedná se především o nákup drobného spotřebního

materiálu a služeb.

Článek III.

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 75.000 Kč bez DPH.

Zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby nebo stavební práce do 75.000

Kč bez DPH, bude realizováno formou objednávky či smlouvy.

Objednávka nebo smlouva bude obsahovat identifikační číslo a jméno zaměstnance. který ji

vystavil. termín dodání. dohodnutou cenu a dle předmětu plnění přiměřeně stanovenou záruční

dobu.

Objednávky budou podepsány starostou nebo místostarostou městského obvodu. popřípadě

tajemnicí úřadu městského obvodu.

Článek IV.

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rozsahu 0d 75.000 Kč bez DPH, do limitů

stanovených zákonem pro veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby nebo stavební práce v rozsahu od 75.000

Kč bez DPH. do limitů stanovených zákonem pro veřejné zakázky malého rozsahu. budou zadány

formou výzvy kpodání nabídky nejméně 3 subjektům. o zadání rozhoduje rada městského

obvodu.

Pro kontrolu obálek s nabídkami a kontrolu jejich úplnosti bude ustavena minimálně tříčlenná

pracovní skupina, jejímž členem bude minimálně jeden člen zastupitelstva městského obvodu,

návrh členů včetně jejich náhradníků bude součástí předkládaného materiálu radě městského

obvodu v rámci návrhu na zadání zakázky.

Z Otevírání obálek bude pořízen zépis. ten bude součástí spisu předmětné zakázky. Hodnotícím

kritériem bude nejnižší nabídková cena nebo ekonomicky nejvhodnější nabídka. Vícekriteriální

posuzování nabídek bude použito pouze výjimečně v odůvodněných případech. standardně bude

subjektivní hodnocení nabídek bude zadavatelem ustavena pracovní skupina k posouzení a

hodnocení nabídek. zjejíhož jednání bude vyhotoven zápis s doporučením výběru nejvhodnější

nabídky včetně zdůvodnění.
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Pracovníci odboru správního. provedou kontrolu splnění zadávacích podmínek a předloží radě

městského obvodu návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy s

vítěznou firmou.

Po rozhodnuti rady městského obvodu bude všem zúčastněným firmám elektronickou nebo

písemnou formou zasláno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky příp. zrušení zakázky.

Článek VI.

Výjimky z postupu zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu

Jakýkoliv odchylný postup od tohoto metodického pokynu musí být schválen radou městského

obvodu, a to pouze ve výjimečných případech např. havárie. provozní důvody ajiné odůvodněné

situace.

Zadavatel může v těchto případech a v rámci zakázek malého rozsahu, zadat veřejnou zakázku

pouze jednomu uchazeči, o kterém má věrohodné informace. že je schopen požadované plnění

řádně a včas, a za cenu v místě a čase obvyklou splnit.

V případě zdůvodnění havárií. bude součástí spisu předmětné zakázky fotodokumentace.

Článek VII.

Společná ustanovení

Předmět veřejných zakázek nelze účelově dělit. za účelem snižování ceny předmětného plnění

Nesmí být uzavírané smlouvy. které by umožňovaly platbu před plněním smlouvy nebo úhradu

záloh.

Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce nesmí zadavatel zahrnout hodnotu

dodávek a služeb. pokud tyto dodávky nebo služby nejsou nezbytné kprovedení předmětu

zakázky na stavební práce.

Smlouvy podepisuje starosta nebo místostarosta městského obvodu. vždy v souladu se

zmocněním k podpisu na základě usnesení rady městského obvodu.

Smlouvy budou opatřeny doložkou platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o

obcích. (obecní zřízení)

Předmět objednávky nebo smlouvy bude specifikován podrobným popisem předmětu plnění.

nebo cenovou nabídkou popřípadě rozpočtem.

Veškeré výzvy a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky mohou mít elektronickou nebo

písemnou podobu. Doručení musí být doložitelné.

Zadavatel je povinen vést evidenci veřejných zakázek malého rozsahu. tato evidence je nutná

zdůvodu zpětné kontroly. Pro tyto účely je vedena kniha objednávek a rejstřík veřejných

zakázek.

Clánek VIII.

Závěrečná ustanovení

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti 01.04.2014

Znění tohoto metodického pokynu schválila Rada městského obvodu Polanka nad Odrou svým

usnesením č.1292/86 ze dne 05.03.2014.

Pavel Bochnia Ing.Jiří Malík

starosta městského obvodu místostarosta městského obvodu

Polanka nad Odrou Polanka nad Odrou


