Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace,
Jesenec 1, 798 53 Jesenec

Dodatek č. 1

ke Směrnici č. 140
O veřejných zakázkách

Mění se:
V Čl. 3 se mění odstavec 1 a 2 následovně:
1) Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie (od 0,50 Kč do 15.000,00 Kč bez DPH):
Domov zadává na základě svých zkušeností a znalostí na trhu a není nutné dokládat, na
základě čeho se zadavatel rozhodl.
2) Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie od 15.000,01 Kč do 400.000,00 Kč bez
DPH (dodávky i stavební práce): Dle Zásad jde o zakázky, které je nutné průkazným
způsobem doložit, na základě čeho se zadavatel rozhodl, i když se rozhoduje na základě
svých zkušeností a znalostí situace na trhu.
a) Při zakázce za větší finanční plnění bude Domov i nadále provádět průzkumu trhu.
Může Domov oslovit i více zadavatelů (a to zpravidla 3, aby byla patrná
transparentnost výběru). Nemusí jít o výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu, ale Domov bude vždy přehledně registrovat nabídky od případných
dodavatelů v písemné podobě (formou písemné vyžádané či nevyžádané nabídky,
formou internetové nabídky v podobě inzerce v novinách či na internetových
stránkách atp.). Ve výjimečných případech (zejména v případech obdobných
případům, kdy lze zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění) může
Domov rozhodnout o dodavateli i bez provedení průzkumu trhu, ale vždy tuto
skutečnost odůvodní. Obdobně postupuje Domov v případě naléhavé potřeby, jde-li o
ohrožení životů nebo zdraví lidu, havárii, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí
škody velkého rozsahu.
b) U těch veřejných zakázek, u kterých se Domov rozhodne, že bude vyhlašováno
výběrové řízení, tak současně s odesláním výzvy Domov může uveřejnit výzvu
i na svém profilu zadavatele, případně webových stránkách. K vyhodnocení nabídek
musí Domov vytvořit poradní orgán (komisi) a to nejméně v počtu tří členů. O
připraveném výběrovém řízení může Domov informovat prostřednictvím vedoucího
věcně příslušného odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje odpovědného člena
Rady Olomouckého kraje. Členy poradního orgánu, a to nejméně v počtu 3 členů,
jmenuje na základě svého rozhodnutí Domov. Zřizovatel může navrhnout
do poradního orgánu další členy. Tento návrh zadavatel musí akceptovat.
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Příloha č. 2 Směrnice O veřejných zakázkách se mění následovně:
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Odůvodnění:
Od 1. srpna 2017 vstupuje v platnost SMĚRNICE RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE,
ze dne 17. 7. 2017 č. 1/2017 kterou se vydávají ZÁSADY řízení příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem.
Na základě této změny vydává Domov pro seniory Jesenec, p. o. Dodatek č. 1 ke
Směrnici O veřejných zakázkách.

Všechny stávající části Směrnice č. 140 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.

V Jesenci dne 24. července 2017

Bc.Zuzana Bratterová, LLM
Ředitelka DS Jesenec, p. o.
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