
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří 
 
Vnitřní směrnice č. 6/2014 
 
Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) 
 
Veřejné zakázky malého rozsahu není DSO MR Pojizeří povinen zadávat podle zákona, je však 
povinen dodržet zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. (§ 6 odst. 1 
zákona ZVZ ) 
 
Dle § 12.odst.3 zák.č.137/2006 Sb. veřejnou zakázku malého rozsahu na služby a dodávky 
zadá statutární zástupce DSO: 
- do 1 000 000,- Kč bez DPH přímo vybranému uchazeči za dohodnutou cenu. 
- od 1 000 001,- Kč bez DPH do 1 999 999,- Kč bez DPH na základě uveřejnění výzvy na    
úřední desce obce včetně elektronické na základě předložených nabídek vybranému uchazeči. 
 
Dle § 12.odst.3 zák.č.137/2006 Sb. veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce     
zadá statutární zástupce DSO: 
- do 1 000 000,- Kč bez DPH přímo vybranému uchazeči za dohodnutou cenu. 
- od 1 000 001,- Kč bez DPH do 3 000 000,- Kč bez DPH na základě předložených nabídek 
vybranému uchazeči po prokazatelném odeslání výzvy min. 3 dodavatelům (na stavební práce 
musí být vždy předán dodavatelům jednotný výkaz výměr). 
- od 3 000 001,- Kč bez DPH do 5 999 999,- Kč bez DPH na základě uveřejnění výzvy na 
úřední desce obce včetně elektronické a prokazatelného odeslání výzvy min. 3 dodavatelům 
na základě předložených nabídek vybranému uchazeči. 

 
 

Na úřední desce obce v listinné podobě a elektronické bude výzva včetně příloh uveřejněna 
po dobu min. 15 dnů pro potřeby transparentnosti a rovného zacházení. 
 
Statutární zástupce DSO má povinnost uzavřít písemný smluvní vztah či objednávku na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na službu, dodávku nebo stavební práce na celkové plnění 
nad 500 000,- Kč bez DPH. 
 
O uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem musí být na nejbližším veřejném zasedání informováno 
Shromáždění zástupců MR. 
 
Tato směrnice byla schválena Shromážděním zástupců MR dne  25.3.2014 a nabývá účinnosti 
dne 26.3.2014 
 
Tímto se ruší směrnice č. 1/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z 16.12.2008 
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