SEMINÁŘ PRO ŽADATELE –
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Odd. právní podpory
výběrových řízení
3. 3. 2016 a 15. 3. 2016

a

kontroly

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“)
 veřejný/ 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) – nově bude vztažen i
na prokuristu zastupujícího zadavatele
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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 zaměstnanosti
 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

 nově:

to, co bude předmětem kvalifikace/hodnocení je
nutno zapracovat do smlouvy
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EX ANTE KONTROLA
OPZ: všechny zakázky od 400 / 500 tis. Kč
a) před vyhlášením výběrového/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

30 pracovních dní

Kontrola před podpisem smlouvy
s vybraným dodavatelem

25 pracovních dní

30 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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ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Projekty ESF ze své podstaty podporují horizontální
témata:
 rovné příležitosti a
 udržitelný rozvoj.
Odpovědné zadávání veřejných zakázek nabízí možnost,
jak tato témata naplňovat i během dílčích kroků realizace
jednotlivých projektů, resp. při zadávání veřejných zakázek.
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ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
„Odpovědné veřejné zadávání“ lze definovat jako nákup
produktů a služeb způsobem, kdy nakupující získává
maximální hodnotu za peníze z hlediska vytváření
prospěchu pro společnost a ekonomiku a při minimálních
škodách na životním prostředí.
(zahrnuje tak aspekty sociálně odpovědného veřejného
zadávání a zeleného nakupování)
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ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ LEGISLATIVA
 Nová směrnice 2014/24/EU o zadávání veřejných
zakázek – větší důraz na strategické/odpovědné ZVZ
(sociální a environmentální požadavky/kritéria).
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
§ 44 odst. 10 ZVZ - Zadávací dokumentace
Zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky
týkající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, a to
zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti
životního prostředí.
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ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ LEGISLATIVA
§ 46 odst. 4 a 8 ZVZ – Stanovení technických podmínek
§ 78 odst. 4 ZVZ – Hodnotící kritéria
Další zdroje:
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, Sociální
nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních
hledisek při zadávání veřejných zakázek (vyd. Evropská
komise), atd.
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PODPORA OD MPSV

 Květen 2015: Strategie odpovědného veřejného
zadávání
resortu
práce
a
sociálních
věcí:
http://www.mpsv.cz/cs/5721
 Aktuálně první fáze implementace strategie mj. zahrnuje
aspekty, které lze využívat v rámci VZ i ze strany
příjemců v souladu s metodikou: mj. oslovování
sociálních podniků, nákup Fair trade produktů,
preference ekologicky šetrných výrobků,
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PODPORA OD MPSV

podíl dlouhodobě nezaměstnaných podílejících se
na realizaci VZ, apod.
------» vždy v závislosti na předmětu dané VZ
 Není povinností, ale záměrem je zadavatele motivovat,
aby tyto příležitosti ve svých nákupech zohledňovali.
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DĚKUJI ZA POZORNOST

