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Směrnice č. 03/2013 pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
Zaměstnavatel: Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. Horní náměstí 300, 396 01
Humpolec, IČ: 269 84 423
Aktualizaci směrnice č. 03/2013 vydal: Mgr. Pavel Hrala, manažer MAS dne: 2. 10. 2017
Aktualizaci směrnice č. 03/2013 schválila: Rada spolku dne: 2. 10. 2017
Období účinnosti: od 2. 10. 2017

Číslo směrnice: 03/2013

Rada spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. touto směrnicí stanovuje
postup spolku a jeho orgánů, jako zadavatele zakázek malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či ZZVZ).
Tímto se aktualizuje směrnice č. 03/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
vypracovaná podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Členové Rady spolku (případně Valné hromady) mohou požádat předsedu Kontrolního a
monitorovacího výboru o prověření zadání zakázky, a to jak z hlediska správnosti postupu zadání, tak
i z hlediska věcné, ekonomické, technologické apod. výhodnosti pro spolek.

Článek 1.
Cíl a legislativní rámec směrnice
a) Postup pro zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“). Z § 27 zákona vyplývá, že veřejnou zakázkou malého rozsahu je
veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na
dodávky nebo služby částce do 2 mil. Kč (bez DPH) a veřejná zakázka na stavební práce v
rozsahu do 6 mil. Kč (bez DPH). Tato směrnice upravuje postup a kompetence při zadávání
zakázek (dále jen „řízení“) v tomto rozsahu.
b) Zadavatel dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb. je povinen při zadávání všech zakázek dodržovat
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel nesmí omezovat
účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském
státě Evropské unie a v ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií
uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné
zakázce.
c) Směrnice je dále upravena dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek pro
programové období 2014–2020 (verze 4, březen 2017) vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR a Národním orgánem pro koordinaci (NOK).
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Článek 2.
Kategorie veřejných zakázek malého rozsahu
Kategorie
I. kategorie:
II. kategorie:
III. kategorie:
IV. kategorie:

Výše předpokládané hodnoty
Předmět plnění zakázky
zakázky
dodávky, služby a stavební
0 Kč – 10 000 Kč
práce
dodávky, služby a stavební
10 001 Kč – 100 000 Kč
práce
dodávky, služby a stavební
100 001 Kč – 400 000 Kč
práce
400 001 Kč – 2 000 000 Kč
dodávky a služby
400 001 Kč – 6 000 000 Kč
stavební práce
Článek 3.
Zakázky do 10.000 Kč – přímý nákup

a) Podle tohoto článku se postupuje, v případě, že předpokládaná hodnota samostatné zakázky
nepřesáhne 10.000 Kč (bez DPH).
b) Zakázka může být realizována prostřednictvím objednávky vystavené předsedou nebo
místopředsedou Rady spolku nebo manažerem MAS, eventuálně předsedou (případně Radou
spolku nebo Valnou hromadou) zplnomocněnou osobou (dále jen oprávněná osoba).
c) V rámci tohoto režimu je možné postupovat formou přímého nákupu v obchodě. Oprávněná
osoba nemusí uskutečňovat výběr z více dodavatelů ani jiné vyhodnocení nabídky/dodavatele a
může vystavit objednávku případně uzavřít smlouvu přímo s jedním dodavatelem.
d) Oprávněná osoba je za zadání zakázky plně odpovědná.

Článek 4.
Zakázky do 100.000 Kč – průzkum trhu
a) Podle tohoto článku se postupuje, v případě, že se předpokládaná hodnota samostatné zakázky
pohybuje mezi 10.001 Kč a 100.000 Kč (bez DPH).
b) Zakázka může být realizována prostřednictvím objednávky vystavené oprávněnou osobou.
c) Za výběr dodavatele je odpovědná oprávněná osoba, která musí vycházet z prokazatelného
posouzení minimálně tří nabídek nebo veřejně přístupných nabídkových ceníků apod.
d) Za průkazný způsob lze považovat záznam – tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která
srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled. Tabulka bude obsahovat seznam dodavatelů,
cen a způsob jejich zjištění cenovým marketingem (z cenových nabídek dodavatelů nebo z
veřejně dostupných zdrojů – internet, katalogové ceny, atd.).
e) O zakázce musí oprávněná osoba informovat Radu spolku na jejím příštím jednání.
f) Oprávněná osoba je za zadání zakázky plně odpovědná.
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Článek 5.
Zakázky do 400.000 Kč – průzkum trhu
a) Podle tohoto článku se postupuje, v případě, že se předpokládaná hodnota samostatné zakázky
pohybuje mezi 100.001 Kč a 400.000 Kč (bez DPH).
b) Zakázka musí být realizována na základě smlouvy podepsané předsedou Rady spolku nebo
pověřenou osobou.
c) Za výběr dodavatele je odpovědný Předseda Rada spolku nebo pověřená osoba, který musí
vycházet z prokazatelného posouzení minimálně tří nabídek nebo veřejně přístupných
nabídkových ceníků apod.
d) Za průkazný způsob lze považovat záznam – tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která
srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled. Tabulka bude obsahovat seznam dodavatelů,
cen a způsob jejich zjištění cenovým marketingem (z cenových nabídek dodavatelů nebo z
veřejně dostupných zdrojů – internet, katalogové ceny, atd.).

Článek 6.
Zakázky malého rozsahu od 400.000 Kč do 1.999.999 Kč
a) Podle tohoto článku se postupuje, v případě, že předpokládaná hodnota samostatné zakázky
přesáhne 400.000 Kč (bez DPH).
b) Zakázka musí být realizována na základě smlouvy podepsané předsedou Rady spolku nebo
pověřenou osobou.
c) Zakázka musí proběhnout minimálně v tzv. uzavřené výzvě (přímé oslovení min. 3 dodavatelů
formou oznámení se zadávacími podmínkami, lhůta pro podání nabídek min. 10 kalendářních dní,
otevírání obálek a hodnocení nabídek min. 3 člennou komisí)
g) Před uzavřením smlouvy s dodavatelem zašle kancelář MAS dokumentaci zakázky ke kontrole na
CRR.

Článek 7.
Zakázky od 2.000.000 Kč
a) V případě zakázek od 2.000.000 Kč a dodávky a od 6.000.000 Kč na stavební práce se postupuje
dle zákona o veřejných zakázkách a dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek pro
programové období 2014–2020 (verze 4, březen 2017) vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR a Národním orgánem pro koordinaci (NOK).
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Článek 8.
Závěrečná ustanovení
a) Tato směrnice podléhá aktualizaci podle potřeb spolku a změn zákonných norem a předpisů.
b) Ustanovením této směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci.
c) Tato aktualizovaná směrnice byla schválena Radou spolku MAS Společnost pro rozvoj
Humpolecka dne 2. 10. 2017 a schválena usnesením č. 27/2017
d) Tato aktualizovaná směrnice nabývá účinnosti dnem jejího schválení, tj. 2. 10. 2017.

V Humpolci 02. 10. 2017
---------------------------PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.,
předseda Rady spolku
Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
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