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Směrnice se mění v čl.1 odstavci (1) 

(1) Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „zásady“) stanoví 

jednotný a závazný postup a konkrétní povinnosti zadavateli při zadávání zakázek malého 

rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále 

jen „zákon“), tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti a přiměřenosti (§6 odst.1 

„zákona“) a zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace (§6 odst.2 „zákona“). 

Směrnice se mění v čl.1 odstavci (2) 

(2) Zadavatelem dle této směrnice je Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana, jako 

městem zřízená příspěvková organizace, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 

50 % z peněžních prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem. V případě ostatních 

zakázek se škola řídí směrnicí Města Týn nad Vltavou o veřejných zakázkách. 

Směrnice se mění v čl. 2 odstavci (4) 

(4) Při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky postupuje zástupce zadavatele dle 

ustanovení §16 až 23 „zákona“. 

Směrnice se mění v čl. 2 odstavci (6) 

(6) Minimálním požadavkem zadavatele k prokázání splnění kvalifikace je předložení 

čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační 

předpoklady v rozsahu §74 a 77 „zákona“ a kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle 

zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

Směrnice se mění v čl. 3 odstavci (1) 

(1) Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace je zasílána určeným dodavatelům 

písemně nebo elektronicky prostřednictvím nástroje E-ZAK. 

Směrnice se mění v čl. 8 odstavci (3) 

(3) Tato směrnice je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném 

znění.  



V Týně nad Vltavou dne 1.10.2016 

 

                                                                                                          Mgr. Miroslav Vašica 

                                                                                                                   ředitel školy 

 

Projednáno na poradě vedení dne 29.9.2016 


