Odstraněno: 10. 4. 2012

V Českých Budějovicích dne 21. 1. 2014
Odstraněno: ývá
Odstraněno: 4

Metodické oznámení č. 29, revize č. 1

Odstraněno: 2

k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2014
(podmínky platí také pro žadatele)

Odstraněno: Zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, byl novelizován
zákonem č. 55/2012 Sb., který nabyl
účinnosti dnem 1. 4. 2012.

Dnem 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb.,

Odstraněno: mi

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
také zákon o veřejných zakázkách). V případě, kdy příjemce není povinen postupovat dle zákona č.

Odstraněno: ými

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, řídí se Příručkou pro příjemce ROP NUTSII Jihozápad a
platnou verzí „Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období
2007-2013“ (dále též „Závazné postupy“), vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj.
Příjemce realizující zakázku mimo režim zákona o veřejných zakázkách má povinnost nechat si po
předchozí dohodě s finančním manažerem OKČ/OKP zkontrolovat zadávací dokumentaci v rozsahu
stanoveném Metodickým oznámením č. 25. Za správnost dokumentace nese ovšem plně
odpovědnost příjemce (více informací viz Metodické oznámení č. 25 zveřejněné na www.rrjihozapad.cz).
Z hlediska ROP NUTS II Jihozápad dochází zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb.
k následujícím změnám Příručky pro příjemce, kapitoly č. 3.4 Pravidla pro zadávací řízení:
Změna finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají pod aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které jsou závazné pro žadatele/příjemce od 1. 1. 2014
včetně:
Finanční limity
do 31. 12. 2013 (bez DPH)

Finanční limity
od 1. 1. 2014 (bez DPH)

VZ na dodávky a služby

≤ 200 000 Kč

≤ 200 000 Kč

VZ na stavební práce

≤ 600 000 Kč

≤ 600 000 Kč

VZ na dodávky a služby

>200 000 < 1 000 000 Kč

>200 000 < 2 000 000 Kč

VZ na stavební práce

>600 000 < 3 000 000 Kč

>600 000 < 6 000 000 Kč

VZ na dodávky a služby

≥1 000 000 < 5 000 000 Kč

≥2 000 000 < 5 000 000 Kč

VZ na stavební práce

≥3 000 000 < 10 000 000 Kč ≥6 000 000 < 10 000 000 Kč

Druh veřejné zakázky
dle článku 12.1 Závazných postupů I. kategorie

dle článku 12.2 Závazných postupů II. kategorie

dle článku 13.1 Závazných postupů I. kategorie

dle článku 13.2 Závazných postupů II. kategorie

Odstraněno: y

Odstraněno: Ministerstvo pro místní
rozvoj – Národní orgán pro koordinaci
(dále též jen MMR-NOK) přistoupilo na
základě předmětné novely k aktualizaci
výše zmíněných Závazných postupů.
Vzhledem k tomu, že aktualizovaná
verze Závazných postupů bude vydána
až po 1. 4. 2012, byl nastaven MMRNOK jednotný postup pro zadavatele
v rámci strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti v České republice. Postup
platí pro realizaci výběrových řízení
(tzn. řízení spadajících pod aplikaci
Závazných postupů) do doby nabytí
účinnosti aktualizované verze
Závazných postupů. ¶
Zadavatelé veřejných zakázek
spolufinancovaných ze zdrojů EU se
budou řídit následujícími pokyny:¶
Postupovat v souladu se stávajícím
zněním Závazných postupů s výjimkou
níže uvedených bodů 2 – 8.¶
V případě veřejných zakázek na
stavební práce musí zadavatel
v zadávací dokumentaci stanovit
podmínku, že technický dozor u téže
stavby nesmí provádět dodavatel ani
osoba s ním propojená.¶
V rámci procesu poskytování
dodatečných informací v průběhu lhůty
pro podání nabídek, musí zadavatel
postupovat tak, že v případě takové
změny podmínek výběrového řízení,
která může rozšířit okruh možných
dodavatelů, musí zadavatel prodloužit
lhůtu pro podání nabídek tak, aby od
okamžiku změny činila celou původní
délku lhůty pro podání nabídek.¶
V rámci procesu hodnocení je
zakázáno použití losování za účelem
snížení počtu uchazečů v daném
výběrovém řízení.¶
Dílčím hodnotícím kritériem nemohou
být ani smluvní podmínky, jejichž
účelem je zajištění povinností
..
Odstraněno: P

VZ na dodávky a služby

≥ 5 000 000 Kč

≥ 5 000 000 Kč

VZ na stavební práce

≥ 10 000 000 Kč

≥ 10 000 000 Kč

Odstraněno: nově
Odstraněno: novelou
Odstraněno: po
Odstraněno: 1. 4. 2012
Odstraněno: Druh veřejné zakázky

..

Postup uveřejňování zakázek nad 500 000,- Kč bez DPH:
Příjemci, kteří odpovídají definici veřejného či dotovaného zadavatele dle § 2 zákona, jsou povinni
podle § 147 písm. a) zákona uveřejnit celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího
uzavření. Pokud veřejný zadavatel postupoval podle § 89 odst. 3 věty druhé zákona, uveřejní přílohy
rámcové smlouvy do 15 dnů od skončení účinnosti rámcové smlouvy. Veřejný/dotovaný zadavatel
neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních
předpisů. Smlouvu uveřejní příjemce na svém profilu zadavatele, který je definován zákonem a jeho
prováděcími předpisy. Z důvodu finanční hranice 500 000,- Kč bez DPH se uveřejňování bude týkat
také veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona o veřejných zakázkách.
Výše uvedená povinnost se nevztahuje na:
-

smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH,

-

smlouvy na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1
písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d),

-

smlouvy na plnění veřejných zakázek zadané na základě rámcové smlouvy nebo v
dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané
hodnoty.

Výše uvedenou povinností nejsou dotčena pravidla uveřejňování zakázek stanovená v Příručce pro
příjemce a příjemci se jimi musí řídit.

Metodické oznámení č. 29, revizi č. 1 schválila:

Bc. Martina Kubice
vedoucí odboru řízení programu

Odstraněno: Veřejné zakázky, které
spadají pod aplikaci článku 13
Závazných postupů III. kategorie, se
snížením finančních limitů dle novely
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, zařadily pod aplikaci dle
článku 13 Závazných postupů II.
kategorie a platí pro ně veškeré
postupy v této kategorii, které jsou
popsány v Závazných postupech. ¶
Dle stanoviska MMR-NOK platí, že
veřejné zakázky zadávané mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, které ale
zároveň podléhají či podléhaly regulaci
podle Závazných postupů
a jsou prokazatelně zahájeny před 1. 4.
2012, mohou být v tomto režimu i
dokončeny. Zadavatelé ale musí
dodržet všechna formalizovaná pravidla
vztahující se zejména k základním
zásadám postupu (transparentnost,
nediskriminace a rovné zacházení) dle
Závazných postupů a k dalším
zásadám plynoucím ze Smlouvy o
fungování EU.¶
¶
Odstraněno: a zadají zakázku nad
500 000,- Kč bez DPH
Odstraněno: č. 137/2006 Sb

Odstraněno: Povinnost uveřejnit
smlouvu novela spojuje s okamžikem
uzavření smlouvy; nastane-li tento
okamžik až po nabytí účinnosti novely,
je veřejný zadavatel povinen smlouvu
včetně všech jejích změn
a dodatků uveřejnit v souladu
ustanovením § 147 písm. a) odst. 2
novely. Na povinnost uveřejnit smlouvu
její změnu či dodatek nebude mít
okamžik zahájení zadávacího řízení
vliv.¶
Odstraněno: Ing. Karel Tomšovský

