Informace pro příjemce
Metodický výklad k Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK
a k Příručkám pro žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.4 a 1.5 (EU
peníze základním/středním školám), vztahující se k nabytí účinnosti
zákonného opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Dne 10. 10. 2013 bylo 353. usnesením Senátu schváleno, ve znění pozměňovacích návrhů,
zákonné opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zákonné opatření senátu bylo následně
podepsáno prezidentem ČR a schváleno dne 28. 11. 2013 poslaneckou sněmovnou. Opatření
nabude účinnosti dne 01. 01. 2014.

Zásadní změnou, kterou toto opatření mimo jiné přináší, je zvýšení současných limitů
předpokládané hodnoty zakázky pro povinný postup podle zákona. V současné době
musí být v režimu zákona zadávány veřejné zakázky na dodávky a služby, jejichž
předpokládaná hodnota činí 1 000 000 Kč bez DPH a více a veřejné zakázky na stavební
práce, jejichž předpokládaná hodnota činí 3 000 000 bez DPH Kč a více. Na základě přijetí
pozměňovacího návrhu, předloženého při projednávání opatření v poslanecké sněmovně, byly
předmětné limity zvýšeny a navráceny do stavu před 1. 4. 2012, tedy na 2 000 000 Kč bez
DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby a na 6 000 000 Kč bez DPH v případě
veřejných zakázek na stavební práce.

Vzhledem k tomu, že Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK, verze 6 a verze 7,
Příručka pro základní školy - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.4 OP VK, verze 2
a Příručka pro střední školy - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5, verze 4, kterými se
někteří příjemci řídí, v textu uvádí přímo odkazy na limity platné a účinné do 31. 12. 2013,
upozorňuje Řídicí orgán OP VK tyto příjemce, že pokud budou po 1. 1. 2014 zadávat zakázku
na dodávku či službu, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně 1 000 000 Kč a nedosahuje
2 000 000 Kč nebo zakázku na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně
3 000 000 Kč a nedosahuje 6 000 000 Kč, jsou povinni při zadávání zakázky postupovat
v souladu s § 6 zákona, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace.

Řídicí orgán bude při kontrole těchto zadávacích řízení postupovat tak, že bude považovat za
dodržení uvedených zásad pouze takový postup, který je v souladu s pravidly a požadavky
uvedenými v příslušné příručce, kterou je příjemce povinen se řídit, což konkrétně znamená:

pro příjemce podpory v rámci individuálních projektů ostatních (IPo),
individuálních projektů národních (IPn), grantových projektů (GP) a projektů
technické pomoci OP VK, řídících se Příručkou pro příjemce, verze 6 nebo
verze 7,
postup uvedený v kapitole 7 Postupy pro zadávání zakázek při pořizování dodávek,
služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory, který zároveň vyhoví
požadavkům stanoveným v kapitole 7.5 Specifikace závazných postupů podle
stanovené předpokládané hodnoty zakázky pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory OP VK, které se vztahující na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
bod bodem B, tj. následujícímu postupu:
Zadavatel je povinen písemně (v listinné nebo elektronické podobě) vyzvat
k podání nabídky alespoň 3 dodavatele a současně uveřejnit oznámení o zahájení
výběrového řízení na webových stránkách poskytovatele podpory (MŠMT nebo
ZS).
Lhůta pro podání nabídek musí činit minimálně 10 kalendářních dní ode dne
odeslání výzvy (prokázat např. podacím lístkem k poštovní zásilce) a současně
nutno uveřejnit oznámení.
Hodnocení nabídek musí být prováděno minimálně 3 člennou hodnotící komisí.
S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva a uzavřenou
smlouvu včetně případných dodatků spolu s protokolem o hodnocení nabídek,
jejíž hodnota dosáhne 200 000 Kč a nedosáhne 500 000 Kč bez DPH, je zadavatel
povinen zveřejnit na webu MŠMT nebo ZS. Smlouvy, jejichž cena dosáhne
500 000 Kč bez DPH a výše, je zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele
v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
pro příjemce podpory v rámci individuálních projektů ostatních, realizovaných
zjednodušenou formou pomocí jednotkových nákladů (tzv. „šablon“) v rámci
akce „EU – peníze základním/středním školám“, řídících se Příručkou pro
základní školy - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.4 OP VK, verze 2, a
Příručkou pro střední školy - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5, verze 4,
postup uvedený v kapitole 7.5.3 Veřejné zakázky, který zároveň vyhoví požadavkům
pro zadávání zakázek malého rozsahu uvedeným v této kapitole pod písm. B nebo b):
Zadavatel je povinen písemně/elektronicky vyzvat k podání nabídky alespoň 3
dodavatele a současně uveřejnit oznámení o zahájení výběrového řízení na
webových stránkách MŠMT.

Lhůta pro podání nabídek činí minimálně 10 kalendářních dní ode dne odeslání
výzvy nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení, přičemž odeslání
a uveřejnění musí být provedeno během jednoho dne.
Povinnost ustanovení alespoň 3 členné komise pro posouzení a hodnocení
nabídek.
Povinnost provést zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením
nejvhodnější nabídky.
Povinnost doložit rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Povinnost informování uchazečů o výsledku výběrového řízení.
Povinnost uzavření smlouvy s dodavatelem.
Uzavřenou smlouvu včetně dodatků, jejíž hodnota nepřesáhne 500 000 Kč bez
DPH, je zadavatel povinen zveřejnit na webových stránkách MŠMT. V případě
smlouvy s vyšší hodnotou, tj. 500 000 Kč bez DPH a výše je zadavatel povinen
smlouvu uveřejnit na profilu zadavatele v souladu s § 147a zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
Povinnost uveřejnění případného rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového
řízení.
Příjemci, kteří se při realizaci projektů OP VK řídí ostatními verzemi příruček pro
příjemce, budou postupovat standardně dle postupů a požadavků uvedených v příslušné
kapitole týkající se postupů pro zadávání zakázek v příslušné verzi příručky.

