Program rozvoje venkova 2014 - 2020

Veřejné zakázky
4. kolo PRV

Doložení příloh k výběrovému řízení

Předložení (do 70 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí):
•
•

Kompletní dokumentace dle Seznamu dokumentace z výběrového/zadávacího řízení
Cenové marketingy se mohou předkládat až k Žádosti o platbu

Nejpozději do 3.7.2017

Předložení příloh elektronicky prostřednictvím PF, nebo v listinné podobě
(v listinné podobě lze předložit pouze přílohy specifikované v Seznamu dokumentace z
výběrového/zadávacího řízení)

Podrobný postup: www.eagri.cz/prv, www.szif.cz

Kontrola příloh k výběrovému řízení

Kontrola ze strany SZIF
- podmínky přijatelnosti
- hodnocení dle preferenčních kritérií
- úplnost dokumentace k VŘ

Výzva k odstranění nedostatků nejpozději do 175 kalendářních dnů od ukončení

příjmu žádostí

16. 10. 2017

Doplnění příloh k výběrovému řízení
•

Opravy již předložených příloh nejsou umožněny

•

Odstranění nedostatků – do 14 kalendářních dnů od vyhotovení Žádosti o
doplnění neúplné dokumentace (konkrétní termín uveden na žádosti o
doplnění)

•

Doplnění může být pouze jednou.

•

Doplnění přes portál farmáře, pokud ve specifických podmínkách není
uvedeno jinak

•

Listinná podoba do 7 kalendářních dnů po odeslání doplnění přes PF

•

Neodstranění nedostatků – ukončení administrace

•

Podrobněji Obecná část Pravidel, kap. 5.5. a 5.6.

Členění zakázek podle výše předpokládané hodnoty
Zakázky „mimo režim“ Příručky pro zadávání veřejných zakázek
Přímá objednávka (smlouva)
•

Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na služby, dodávky či stavební práce
nepřesáhne 20 000,- Kč (bez DPH), může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit
objednávku přímo s jedním dodavatelem, a to do maximální výše 100 000,- Kč bez DPH součtu
těchto samostatných zakázek na projekt.

Cenový marketing
•

Pokud předpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není
veřejným nebo dotovaným zadavatelem

Členění zakázek podle výše předpokládané hodnoty
Zakázky dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek
Zakázky malého rozsahu
•

předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky
na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na stavební
práce a zároveň přesáhne nebo je rovna 400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,- Kč bez
DPH v případě, že je zakázka zadávána příjemcem, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1
až 3 ZZVZ.

Zakázky vyšší hodnoty
•
•

na dodávky a/nebo služby, jejíž předpokládaná hodnota činí více než 2 000 000,- bez DPH.
zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí více než 6 000 000,- bez DPH.

Zadávání zakázek

Stanovení předpokládané hodnoty

1. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky zadavatel vychází z údajů a informací o zakázkách

stejného nebo obdobného předmětu plnění, nebo údajů a informací získaných průzkumem trhu.

2. Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané

hodnoty pod finanční limity stanovené v Pravidlech PRV a k zadání zakázky v jiném (mírnějším)
druhu výběrového řízení, než jaký odpovídá celkové předpokládané hodnotě.

1.

Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty
obdobných dodávek, služeb či stavebních prací, které tvoří jeden funkční celek nebo spolu
věcně, místně a časově souvisí.

2.

Zadavatel může v rámci jednoho projektu provést více výběrových řízení na
dodávky/služby/stavební práce. Při výběrových řízeních je však povinen vycházet z vyšší
částky, která je součtem všech hodnot za předmět zakázky (dle bodu 2). V opačném případě
by se jednalo o nepřípustné dělení zakázky.

Stanovení předmětu zakázky

1.

Při určení předmětu zakázky není přípustné uvádět v zadávacích podmínkách požadavky
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud
by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků. Takový
odkaz lze výjimečně připustit pokud:

•

by bez jeho použití nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky
se jedná o zakázky na stavební práce, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení
hospodářské soutěže
by bylo pořizované plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy

•

•

zadavatel však zároveň musí v zadávacích podmínkách
výslovně umožnit pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení

Zadání zakázky
1. V otevřené výzvě
•
zadává neomezenému počtu dodavatelů
•
na www.eagri.cz/prv
•
ve věstníku veřejných zakázek
•
profilu zadavatele
•
je možné uzavřít smlouvu s jediným uchazečem, který doručil nabídku
2. Na elektronickém tržišti – podle pravidel elektronického tržiště
•
v takovém případě se ustanovení upravující zadávání zakázek dle Příručky
nepoužijí
3. V případě zakázek malého rozsahu v uzavřené výzvě
•
pouze v případě zakázek malé hodnoty
•
výběr minimálně ze 3 nabídek
•
vyzve pouze na takové zájemce, o kterých má zadavatel informace, že jsou
způsobilí požadované plnění poskytnout

Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče

Příručka neupravuje povinnost zadavatele požadovat v zadávacích
podmínkách kvalifikaci uchazeče (viz bod 3.2.2 Příručky)
pokud zadavatel požadavky na kvalifikaci stanoví, musí tyto požadavky
stanovit v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle §
87. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a
profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Lhůty pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než:
•
10 kalendářních dnů u zakázek malého rozsahu
•
15 kalendářních dnů u zakázek vyšší hodnoty
Provede-li zadavatel (prostřednictvím dodatečných informací) úpravy zadávacích
podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy
provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit
okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny
činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Způsob a lhůty odeslání dle bodu 3.3.3 Příručky jsou povinným údajem
zadávacích podmínek

Posouzení a hodnocení nabídek

1.

Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, může být uchazeč
vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek
nesmí být změněna nabídková cena a/nebo údaje a informace, které jsou
předmětem hodnocení. (viz Příručka, bod 4.3.3)

2.

V případě, že uchazeč nabídku v dodatečné lhůtě nedoplní nebo neobjasní,
případně zadavatel nepromine pozdní doplnění nebo objasnění, musí být tato
nabídka vyřazena. (viz Příručka, bod 4.3.4)

3.

Hodnocení nabídek provádí zadavatel, hodnotící komise nebo pověřená osoba
podle hodnotících kritérií uvedených v zadávacích podmínkách.

Hodnocení nabídek může být provedeno před jejich posouzením, v takovém případě
dojde k posouzení nabídky, která byla podána uchazečem, se kterým má být
uzavřena smlouva. Tato skutečnost je v takovém případě uvedena v protokolu dle
odst. 4.1.2.

Přílohy Příručky
Finanční opravy
• Výše finanční opravy se vypočítá z částky dotace, která byla SZIF poskytnuta v souvislosti s

výběrovým
Příloha č. 2
• Vyskytne-li
zohlední se

řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo. Jedná se o 5 – 100 % dle porušení specifické části Pravidel
se v jednom výběrovém řízení více porušení Pravidel, sazby oprav se nesčítají, ale
při rozhodování o sazbě opravy nejzávažnějšího porušení.

Vzor Oznámení a Protokolu (doporučující)
•
•

•
•

Náležitosti dle seznamu dokumentace z VŘ k zadávání zakázek mimo režim zákona
Bod 4 Protokolu – uvádět i datum a čas doručení
Odeslání veškerých dokumentů prokázat dodejkou, podacím lístkem…
U předávacích protokolů použít správný formát (co bylo předáno, kdo převzal/předal)

Obchodní podmínky (doporučující)

Děkuji za pozornost

Ing. Michal Drábik

