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Směrnice k zadávání veřejných zakázek   

 

Touto směrnicí se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen VZ). Pro účely stanovení 

o jakou VZ se bude jednat, je třeba vycházet z předpokládané hodnoty VZ pro zadavatele podle 

§ 4 odst. 1 písm. d), kterým jsou územně samosprávní celky.  

 

Finanční limity veřejných zakázek bez DPH 

 

Nadlimitní VZ: 

 dodávky a služby  nad         5 944 000,- Kč 

 stavební práce   nad     149 224 000,- Kč  

 

Podlimitní VZ: 

 dodávky a služby   nad                       2 000 000,- Kč  

 stavební práce   nad        6 000 000,- Kč  

 

Na výše uvedené nadlimitní a podlimitní VZ dle zákona č. 172/2016 Sb. je starosta obce Lipová 

oprávněn k jejímu managementu přizvat specializovanou agenturu, která smluvně zajistí 

kompletní průběh VZ v mezích zákona. 

 

Finanční limity veřejné zakázky malého rozsahu bez DPH 

 

VZ malého rozsahu: 

 dodávky a služby   pod        2 000 000,- Kč 

 stavební práce   pod        6 000 000,- Kč  



Směrnice č. 1/2018 

 
 

VZ MR není obec povinna zadávat v zadávacím řízení, musí však vždy dodržovat § 31. Budou 

vyzváni minimálně tři dodavatelé k předložení nabídky. Výzva bude zveřejněna na webových 

stránkách obce, čímž se stává otevřenou a vytváří prostor k předložení nabídek i pro jiné, než 

oslovené dodavatele.  V případě, že není možné předložit výše uvedený počet nabídek, vybere 

zastupitelstvo obce i z menšího počtu a svým usnesením rozhodne o dodavateli zakázky.  

Smluvní vztah je realizován formou smlouvy o dílo, kterou podepisuje starosta obce.  Následně 

obec smlouvu zveřejní na profilu zadavatele o to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření včetně 

všech jejích změn a dodatků. 

 

Pravomoc starosty obce uzavírat veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

Zastupitelstvo obce uděluje pravomoc starostovi obce uzavírat VZ MR bez předchozího 

schválení Zastupitelstvem obce takto: 

 dodávky a služby   do       500 000,- Kč  

 stavební práce   do    1 500 000,- Kč  

 

Starosta je odpovědný za to, že jím oslovený a vybraný uchazeč má dostatečné odborné, 

materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené 

lhůtě.  Zároveň starosta zodpovídá za to, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a 

čase plnění, přičemž vychází z informací na trhu, zaměřeným na cenu, záruky, termíny plnění 

a další dle vlastního uvážení. Smluvní vztah může být realizován formou objednávky, kterou 

podepisuje starosta.  Tyto VZ MR se nezapisují do evidence veřejných zakázek a nevede se o 

nich žádná dokumentace. 

 

 

Dne 23. 3. 2018       Miroslav Pala, starosta 

 

 

 

Schváleno dne 23. 3. 2018 usnesením 06-180323 

Účinnost: 1. 4. 2018 

Tato směrnice nahrazuje směrnici schválenou dne 17. 4. 2015 

 

 


