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VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE 

 
OBEC Věžovatá Pláně 

  
Směrnice č. 2 

určující pravidla pro zadání veřejné zakázky dle §12 odst.6 v souladu s §18 
odst.3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,  

(dále jen „zákon“) 
  

schválena OZ dne 6.4.2011, usnesení č.3 

 

 
  

do 50 tis. Kč.     rozhoduje starosta    
  
od 50 tis.Kč do 500 tis. Kč vč.DPH  rozhoduje OZ      
 

  
Zakázky v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč včetně DPH se řídí níže uvedenými pravidly.  
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Zadavatel ( Obec Věžovatá Pláně ) zadá veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná 
cena nepřesáhne limit dle §12 odst.6 „zákona“tj. 2 000 000 Kč bez DPH v případě veřejné zakázky na 
dodávky a služby a 6 000 000,- Kč bez DPH v případě veřejné zakázky na stavební práce v souladu  
s §6 „zákona“- s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace za cenu 
obvyklou v místě plnění s výjimkou dodávek, služeb a stavebních prací řešících bezprostřední 
následky havarijních stavů, živelních pohrom, odvrácení možného obecního ohrožení,, zakázek 
systémově na sebe navazujících, jejich pokračování bude zadáno stejnému dodavateli dodávek, 
služeb a stavebních prací, kdy je třeba operativně zajistit dodávky, služby a stavební práce 
vztahující se zejména k zabezpečení běžné činnosti úřadu, vzdělávání zaměstnanců úřadu, 
popřípadě provedení oprav a údržby drobnějšího charakteru na majetku obce ve lhůtách kratších 
než jsou lhůty stanovené těmito pravidly a existují dostupné informace o dodavatelských subjektech, 
zejména ceníky, popř.dosud uzavřené závazkové vztahy s obcí, vše pod podmínkou, že 
 

a) zastupitelstvo obce v konkrétním případě na základě jakéhokoli podnětu nerozhodne jinak 
b) budou dodržena pravidla a postupy stanovené kontrolním systémem obce včetně 

podpisových oprávnění stanovených v podpisových vzorech 
 
Obec Věžovatá Pláně stanovuje tato pravidla pro zadání veřejných zakázek do předpokládané 
ceny 2 000 000,- Kč bez DPH pro veřejné zakázky na dodávky a služby a pro zadání veřejných 
zakázek do předpokládané ceny 6 000 000,- Kč bez DPH pro veřejné zakázky na stavební práce: 
 

1. Obsahové náležitosti zadání zakázky : 
- vymezení předmětu plnění v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky,         
- zpracování cenového návrhu - cenový návrh bude zpracován včetně DPH. Součástí 

cenového návrhu bude položkový rozpočet. 
- požadavky na prokázání kvalifikace doložit dokladem o oprávnění podnikání, 

tj.živnostenský list, koncesní listina, příp.osvědčení, které podnikateli vydá na jeho 
žádost živnostenský úřad, výpis z obchodního rejstříku, jeli v něm uchazeč zapsán,  
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ne starší 90 dnů, vše v originále nebo úředně ověřené kopii. 

       - doba a místo plnění zakázky zadavatel vymezí předpokládanou dobu zahájení prací  
a předpokládanou dobu dokončení prací ( dodávky, služby ). Zároveň zadavatel určí 
místo plnění ( u staveb parcelním číslem pozemku s uvedením katastrálního území 
včetně případného označení stavby-budovy číslem popisným příp.evidenčním ). 

- způsob hodnocení nabídky -   nabídka bude hodnocena zejména podle výše 
nabídnuté ceny nebo podle ekonomické výhodnosti 

- všeobecné obchodní podmínky - v případě hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny 
budou součástí zadání obchodní podmínky, které budou obsahovat požadované 
podmínky : platební podmínky, smluvní pokuty, záruční doby, popř.další  

 - místo podání nabídky a lhůta pro její podání, popřípadě kontaktní osoba, uvede 
se přesná adresa zadavatele, způsob podání – poštou nebo osobně, doba kdy je možné 
podat nabídky osobně a místo jejich podání, lhůta a doba ( čas ), do kdy je možné 
nejpozději nabídky podat, popřípadě jméno a telefon na kontaktní osobu, s níž je 
možné během soutěže jednat.     

- způsob zpracování nabídky – nabídka bude zpracována v písemné formě, v českém 
jazyce. Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, bude podepsaný statutárním 
zástupcem, opatřený razítkem uchazeče, cena uvedená ve smlouvě bude odpovídat 
nabídkové ceně díla včetně DPH. ( Návrh smlouvy o dílo je možné požadovat  
i v elektronické podobě pro případné úpravy ). 

                  - Případné vícepráce ( změny plnění apod. ) budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Nabídka bude podána v zalepené obálce s označením „zakázka obce Věžovatá Pláně :    
název zakázky “ a s uvedením označení uchazeče, včetně adresy, sídla uchazeče  
a identifikačního čísla uchazeče. 

       - práva zadavatele 
  zadavatel si vymezí : 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit,  
upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodu  
do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky  
odmítnout a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky  
v souvislosti s řádným dokončením veřejné zakázky. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější  
nabídky ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř.požádat  
o jejich upřesnění. 

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije  
svá práva uvedení v odstavci 1.,2.,3.,4., 

 
2. Informační systém o zadání zakázky 

Zadání zakázky bude buď zveřejněno po dobu nejméně 10 dnů na úřední a elektronické 
desce Obce Věžovatá Pláně a na internetových stránkách Obce Věžovatá Pláně , 
v případě, že se nikdo nepřihlásí, je možné obeslat firmy přímo, a to minimálně 3 firmy. 

3. Podání nabídky 
Nabídky budou očíslovány pořadovým číslem dle data a hodiny přijetí. Nabídky doručené 
po termínu se neotevřené vrátí uchazeči.   

4. Komise pro hodnocení nabídky 
- komise bude mít nejméně tři členy 
- komise vypracuje ze svého jednání zápis, který bude obsahovat : 

1. místo, datum a čas jednání komise 
2. počet podaných nabídek 
3. zda jsou nabídky uzavřeny tak, že jejich obsah nelze vyjmout 
4. obchodní firma / jméno a příjmení uchazeče, nabídková cena vč,DPH  
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   ( na každou nabídku ) popřípadě splnění nebo nesplnění dalších  
    požadovaných údajů a náležitostí. 

5. pořadí firem max.do 3.místa 
6. podpis všech přítomných členů komise 

5. Způsob hodnocení komisí  
dle nejnižší nabídkové ceny 
 

6. Výběr dodavatele 
 
bude proveden na základě zápisu z jednání komise a po předložení a schválení 
zastupitelstvem obce. Výběr dodavatele je současně první fází finanční kontroly 
ve smyslu kontrolního systému obce. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 
nejsou dle zákona č.137/2006 Sb. námitky přípustné. 
 

7. Oznámení o výběru dodavatele 
zašle obec neprodleně a zároveň vyzve vybraného dodavatele k podpisu smlouvy o dílo, 
popř.zašle objednávku. Oznámení o výběru dodavatele obdrží všichni účastníci soutěže. 
 
 

  
 
 

  
 

 
  
Přílohy : vzor zadání 
   vzor protokol o otevírání obálek 

  vzor rozhodnutí o přidělení zakázky 
               vzor zrušení soutěže 
    

 
 

 
 
 
Tato VOS nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
 
 
 

______________________    __________________________ 
starosta       místostarosta 

 
 
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce OÚ : 7.4.2011    
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„Vzor zadání“ 

 
Obec Věžovatá Pláně 

Věžovatá Pláně 
38232 Velešín 
tel.380321304 

www.vezovataplane.cz 
 

Č.j.  
Vyřizuje :  
Ve Věžovaté Pláni dne :  
 
 Obec Věžovatá Pláně vypisuje dle § 12 odst.6 v souladu s § 18 odst.3 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadání na podání nabídky na 
 

Název veřejné zakázky malého rozsahu 
 
Podmínky soutěže : 
 
Vymezení plnění veřejné zakázky – požadovaný stav 
Předmětem plnění zakázky je …. (vypsat požadovaný stav – rozsah služeb a dodávek, u 

stavebních prací odkaz na projektovou dokumentaci s její přesnou identifikací tj.zpracovatel a 

č.zakázky-popřípadě na zadávací dokumentaci) 

Zpracování cenového návrhu 
Cenový návrh zpracujte v jednom řešení. Další variantní řešení zadavatel vylučuje. 
Cenový návrh bude odpovídat návrhu ceny včetně DPH 
Požadavky na prokázání kvalifikace 
Zadavatel požaduje v nabídkách doložit doklad o oprávnění podnikání, t.j.živnostenský list, 
odpovídající předmětu veřejné zakázky, výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, 
ne starší 90 kalendářních dnů. Doklady prokazující kvalifikaci budou přeloženy v originále 
nebo v úředně ověřené kopii. 
Soutěžní lhůta 
Soutěžní lhůta počíná dnem zveřejnění, které bude trvat 10 dnů, přičemž za den zveřejnění se 
považuje datum vyvěšení zadání na úřední desku. 
Doba a místo plnění 
Předpokládaná doba zahájení prací je……… 
Předpokládaná doba ukončení je ……….. 
Místem plnění je ............... 
Všeobecné obchodní podmínky  

- platební podmínky 
- smluvní pokuty 
- záruční doba 

 
Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky 
Obecní úřad Věžovatá Pláně - poštou nebo osobně 
Nejpozději do ……. 
Kontaktní osoba ……… 
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Způsob zpracování nabídky : 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto 
zadání a musí obsahovat : 

- Základní údaje o uchazeči : název firmy či jméno fyzické osoby, 
právní formu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedené osoby 
oprávněné jednat o nabídce a bude podepsána oprávněnou osobou 

- Doklad o splnění kvalifikačních předpokladů 
- Nabídkovou cenu za provedení dodávky v podrobném členění bez 

DPH a včetně DPH, jako nejvýše propustnou cenu 
- Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem a opatřený 

razítkem uchazeče, návrh smlouvy bude přiložen i v elektronické 
podobě 

- Platební podmínka – splatnost faktur min.14 dnů 
Nabídka bude podána v zalepené obálce s označením „ veřejná zakázka :  
„Název zakázky.“ 

 Na obálce uveďte adresu Vaší firmy. 
Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy : 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit 
nebo doplnit podmínky výzvy. 

2. Zadavatel si vyhrazuje kromě práva zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodů 
do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky 
odmítnout a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky 
v souvislosti s řádným dokončením veřejné zakázky. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 
informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř.požádat o její upřesnění. 

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel 
využije svá práva uvedená v odstavci 1.,2.,3.,4.. 
 
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. 
 
 
        ……………. 
       starosta obce  
 
 

 

Vyvěšeno dne :  ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„vzor“ 

 
 

Protokol o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek 
„název veřejné zakázky“ 

 
Otevírání obálek s nabídkami započato dne : ……………v…………hodin 
 

1. Od zadavatele přijaty obálky s nabídkami. Kontrola obálek, 
zda jsou zabezpečeny proti vyjmutí obsahu obálek. 

2. Otevírání obálek s nabídkami v takovém pořadí, v jakém byly doručeny. 
      kontrola úplnosti nabídek s tímto výsledkem: 

 

 

 

Poř.č.     Obchodní jméno uchazeče. Splnění požadavků ANO/NE Nabídková cena vč.DPH                                                                                                        

 

1.    

 

2. 

 

3 

 
 
Výsledek vyhodnocení : 
 

Uchazeč-obchodní jméno   Nabídková cena    Pořadí uchazeče 

 

1. 

 

2. 

 

3. 
 
 
Protokol byl přečten a členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



„vzor“ 

 
Obec Věžovatá Pláně 

Věžovatá Pláně 
38232 Velešín 
tel.380 321 304 

www.vezovataplane.cz 
 

Č.j.  
Vyřizuje :  
Ve Věřovaté Pláni dne :   
 
Věc: Soutěž na veřejnou zakázku : název zakázky 

  
 
Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky  
 
 Jako zadavatel předmětné veřejné zakázky Vám tímto v souladu s usnesením  
zastupitelstva obce Věžovatá Pláně č……., sděluji výsledek výběrového řízení  
na realizaci výše uvedené veřejné zakázky. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena 
nabídka uchazeče :  
 
 
Právnická osoba : 

Obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IČO, DIČ 

 
 
Odůvodnění přidělení zakázky a odmítnutí ostatních uchazečů, kteří podali nabídky. 

 

Námitky proti rozhodnutí zadavatele nejsou dle §110zák.137/2006 Sb.přípustné. 
Vítězného uchazeče vyzývám tímto k zahájení jednání směřujícího k uzavření příslušné smlouvy. 
 
Děkuji Vám za podání nabídky a věřím, že spolupráce bude úspěšná. 
 
S pozdravem      
 
    _________________________ 
                                                             starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



„vzor zrušení soutěže“ 

 
Obec Věžovatá Pláně 

Věžovatá Pláně 
38232 Velešín 
tel.380321304 

www.vezovataplane.cz 
 
 
 
 

č.j. 
vyřizuje : 
Ve Věžovaté Pláni dne . 
 
 
Veřejná zakázka  název zakázky 

    Obec Věžovatá Pláně 
Zadavatel :   Věžovatá Pláně 
    38232 Velešín 
Způsob zadání :  zakázka malého rozsahu dle §12 odst.6 v souladu s § 18 odst. 3 
    zákona 137/2006 Sb.  o veřejných zakázkách 
 
Věc : 

1) Oznámení zadavatele o zrušení zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
2) Oznámení zadavatele o odmítnutí všech podaných nabídek 
3) Oznámení zadavatele o využití práva neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem 

 
Vzhledem k tomu, že v průběhu zadání výše uvedené zakázky nastaly okolnosti, které zadavateli brání 
v pokračování zadání veřejné zakázky, využívá zadavatel svého práva vyhrazeného v podmínkách soutěže 
a zadání shora uvedené zakázky vypsané pod č.j. ...................... dne..................... v celém rozsahu ruší. 
 
 
 
 
Ve Věžovaté Pláni dne ____________________ 
 
 
 
 
 
      …………………………………..  
       starosta 
 
 
 
 
Obdrží : VŠICHNI ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ 
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