plnění a z hlediska případné mimořádně nízké nabídkové ceny. Nabídky, které nesplní
požadavky zadavatele, musí být z dalšího průběhu výběrového řízení vyřazeny, ostatní nabídky
budou vyhodnoceny dle stanovených hodnotících kritérií. Po provedeném vyhodnocení nabídek
navrhne hodnotící komise starostovi obce nejvhodnější nabídku. Starosta rozhodne následně
na základě doporučení hodnotící komise o vítězném dodavateli a uzavření smlouvy.
Smlouvu na provedení zakázky podepisuje starosta obce na základě doporučení hodnotící
komise.
7.5 Lhůta pro podání nabídek bude min. 15 dnů ode dne doručení žádosti o zpracování cenové

nabídky/výzvy pro podání nabídek.
7.6 Zveřejňování průběhu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zveřejnění informací o těchto veřejných zakázkách zajistí kompetentní zaměstnanec úřadu.
Informace budou zveřejněny na profilu zadavatele obce nebo na internetových stránkách obce.
Zveřejněny budou tyto informace:
název veřejné zakázky,
výzva k podání nabídek,
jméno a identifikační údaje vítězného uchazeče do 5 pracovních dnů po rozhodnutí; zveřejnění
vítězného uchazeče se považuje za doručené všem zájemcům a všem dotčeným uchazečům
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele obce, za podmínky, že si to starosta obce ve
schválených zadávacích podmínkách vyhradil,
u zakázek, jejichž cena je vyšší, než 500 tis. Kč bez DPH, bude v souladu s ust. § 219 zákona
zveřejněn celý obsah uzavřené smlouvy, a to do 15 dnů od uzavření smlouvy; změny a dodatky
k uzavřené smlouvě budou zveřejněny ve stejné lhůtě od jejich uzavření.
uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně
uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění

Starosta obce může rozhodnout o odlišném postupu při zveřejňování informací, s výjimkou
zveřejnění obsahu smlouvy u veřejných zakázek, jejichž cena je vyšší než 500 tis. Kč bez DPH,
kde se jedná o povinnost ze zákona.
Na úřední desce budou zveřejňovány v listinné podobě základní informativní údaje o veřejné
zakázce tohoto typu (tj. minimálně výzva k podání nabídek) po dobu určenou pro podávání
nabídek.
Starosta obce může rozhodnout o odlišném postupu při zveřejňování na úřední desce.
8.

Výjimky ze směrnice

8.1 Zadavatel v případě bezprostředního ohrožení, odvrácení mimořádných nebezpečí nebo škod
na majetku příp. zdraví občanů apod., může starosta/místostarosta rozhodnout o výjimce ze
směrnice a zadat veřejnou zakázku přímo jedinému uchazeči, přičemž toto rozhodnutí schválí
rada obce a následně bude informovat zastupitelstvo obce. Omezení z tohoto ustanovení je
uvedeno v bodě 9.1 směrnice.
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