6.2 O průběhu a výsledku posouzení této zakázky je příslušný pracovník povinen vést složku, která
musí obsahovat minimálně doložení tří nabídek a hodnocení 3 nabídek.

7.

Zadávání zakázek Ill. Kategorie: (od 600 000,- Kč do 1999 999,- Kč pro dodávky a služby; od
600 000,- Kč do S 999 999,- Kč pro stavební práce)

7.1 Zadavatel uskuteční výběrové řízení, v němž písemně osloví minimálně S dodavatelů. Starosta
rozhodne o zahájení zadávacího řízení, přičemž schválí zadávací dokumentaci, členy hodnotící
komise, oslovení navržených dodavatelů a kritéria pro posuzování a hodnocení nabídek
7.2 Oslovení dodavatelů bude vždy provedeno formou výzvy pro podání nabídky.
Výzva k podání nabídek, případně zadávací dokumentace, musí obsahovat minimálně:

a) Identifikační údaje zadavatele;
b) Název a popis předmětu zakázky;
c) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH;
d) Lhůta a místo pro podání nabídky;
e) Údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení, v případě, že jako základní hodnotící
kritérium není zvolena nejnižší nabídková cena, musí se dílčí hodnotící kritéria jednoznačně
vztahovat k předmětu zakázky;
f) Informaci o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.;
g) Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče;
h) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (tj. co má být obsahem nabídek, jaké údaje týkající
se předmětu zakázky, jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel nabídky
vzájemně objektivně srovnávat a vyhodnotit soulad nabídky se zadavatelem vymezenými
podmínkami;
i) Požadavek na předložení návrhu smlouvy včetně obchodních podmínek ze strany uchazeče,
nestanoví-li tyto podmínky závazně návrh smlouvy zpracovaný zadavatelem;
j) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;
k) Doba a místo plnění zakázky;
I) Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští;
m) Platební podmínky;
n) Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů (alespoň jejich identifikační údaje) a
vymezení přípustné míry plnění dodané jejich prostřednictvím;
o) Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající
ze smlouvy;
p) Formální požadavky na zpracování nabídky (např. kopie, podání nabídky na elektronickém médiu
atd.);

7.3 Zadavatel ustanoví komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, která musí mít nejméně 4
členy. Členové komise budou vybráni ze zastupitelstva obce či přizvaných odborníků a čestně
prohlásí svoji mlčenlivost a nepodjatost o skutečnostech souvisejících s jednáním ve výběrovém
řízení.
7.4 Hodnotící komise provede ve stanoveném termínu otevření obálek s nabídkami, posouzení
kvalifikace uchazečů a posouzení nabídek z hlediska splněnj požadavků zadavatele na předmět

