8.9.2015

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Odd. právní a kontroly výběrových
řízení
31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ INFORMACE - PŘEDPISY

Veřejné zakázky v OPZ
 Příručka Obecná část pravidel pro žadatele a
příjemce v rámci OPZ, kapitola 20 Pravidla pro
zadávání zakázek – upraveno vše od pojmů až po
sankce za případné porušení pravidel
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a další
podzákonné předpisy
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ZÁKLADNÍ INFORMACE - ÚVOD
 kdy využít veřejnou zakázku (dále jen „VZ“)
 dotovaný zadavatel
 rozdělení VZ: na dodávky, na služby, na stavební práce
 povinnosti: archivace, informační povinnost, součinnost,
publicita
 zásady zadávání v OPZ → bez ohledu na hodnotu


hospodárnost, efektivnost, účelnost → nezbytnost pro projekt



transparentnost, rovné zacházení, nediskriminace + přiměřenost



zákaz střetu zájmů (výslovně pro VZMR)
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PŘED ZAHÁJENÍM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
 určení předmětu VZ → plnění v rámci projektu: místní,
věcná a časová souvislost
 stanovení předpokládané hodnoty = cena obvyklá v
místě a čase → předchozí zkušenost/ průzkum trhu/
jiným vhodným způsobem → doklad o stanovení !!! → v
Kč bez DPH
 určení režimu podle předpokládané hodnoty, limity viz
níže
 pozor na dělení předmětu VZ a snižování limitu pro
postup v řízení !!!
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KATEGORIE PRO ZADÁVÁNÍ – LIMITY
STANOVENY MMR
Méně než 400 / 500
tis. Kč bez DPH

Od 400 / 500 tis. Kč
bez DPH a méně než
2 / 6 mil. Kč bez DPH

V režimu zákona o
veřejných zakázkách

Neprovádí se výběrové
řízení

Výběr dodavatele
navazuje na výběrové
řízení

Výběr dodavatele navazuje na
zadávací řízení uskutečněné
dle pravidel stanovených zejm.
v ZVZ

Smlouva (objednávka)
vychází z dříve
získaných info o situaci
na trhu (resp. cenách) z
průzkumu trhu

Povinné zveřejnění
výzvy k podání nabídek
na webu esfcr.cz (min.
10 dní)
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KVALIFIKACE
 musí být v souladu se zásadami a vztahovat se k předmětu
 povinně: doklad o oprávnění k podnikání a čestné
prohlášení k bezdlužnosti daňové/ nedoplatky na pojistném
či penále z veřejného zdravot. pojištění/ příspěvku na stát.
politiku zaměstnanost
 od 2 mil. Kč bez DPH, resp. od 6 mil. Kč bez DPH – postup
v souladu se ZVZ
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HODNOCENÍ
 jedním

kritériem vždy cena, možno určit i další (stanovení
vah v %)

 hodnotící

kritéria a způsob hodnocení → vždy předem

 nelze

hodnotit kritéria odpovídající požadavkům na
kvalifikaci podle § 53 až 56 ZVZ, ale výjimka u služeb:
lze hodnotit organizaci plnění VZ, kvalifikaci a zkušenosti
zapojených osob
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EX ANTE KONTROLA
OPZ: všechny zakázky od 400 / 500 tis. Kč
a) před vyhlášením zadávacího řízení,
b) před podpisem smlouvy,
c) před podpisem dodatku


Lhůty pro ex ante kontroly:

→ pozor: nutno zohlednit při přípravě výběrového/zadávacího řízení !!!
Typ zakázky /
specifikace kontroly

Mimo režim
zákona či přes etržiště
15 pracovních dní

32 pracovních dní

Kontrola před podpisem smlouvy
s vybraným dodavatelem

25 pracovních dní

32 pracovních dní

Kontrola před podpisem dodatku ke
smlouvě s dodavatelem

15 pracovních dní

15 pracovních dní

Kontrola před vyhlášením
výběrového/zadávacího řízení

V režimu zákona
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ZAKÁZKY S MEZINÁRODNÍM PRVKEM
 požadavek na překlad, pokud není nabídka v češtině –
pokud bude požadováno při kontrole (úřední/prostý)
 pokud zahraniční dodavatel/ subdodavatel – zajistit všechny
potřebné doklady včas → při kontrole odpovídá zadavatel
 zohlednit délku lhůty pro podání nabídek
 vyhradit si postup podle českého právního řádu
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DĚKUJEME ZA POZORNOST
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