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SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
PRV MIMO REŽIM ZÁKONA č.137/2006 Sb.
Uvedenou dokumentaci předkládá žadatel k Žádosti o proplacení u projektů od 22. kola příjmu žádosti o dotaci PRV.
Zadavatel předává na RO SZIF doklady ze zadávacího řízení zakázek mimo režim zákona současně s „Žádostí o
proplacení výdajů“.
V níže uvedené tabulce Seznam dokumentace ze zadávacího řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona č.
137/2006 Sb. jsou uvedeny doklady k předání s označením, zda dokument bude předáván v originále/úředně ověřené
kopii (O), nebo v prosté kopii (K).
Od 22. kola příjmu Žádostí o dotaci (dle ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb.) musí veřejný i dotovaný
zadavatel uveřejnit celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy (včetně jejich změn či dodatků), jejíž cena
přesáhne 500 000Kč bez DPH, tedy i v případě veřejných zakázek malého rozsahu, na svém profilu
zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření. Toto ustanovení se nevztahuje na žadatele s dotací do 50% včetně.
Ve výjimečných případech (velký objem dokumentace ze ZŘ) lze, po dohodě žadatele (zadavatele) s vedoucím oddělení
kontrol projektových podpor RO SZIF, provést kontrolu dokumentace z realizovaného zadávacího řízení na adrese
bydliště/sídla firmy žadatele. V tomto případě žadatel (zadavatel) předkládá na RO SZIF dokumentaci z realizovaného
zadávacího řízení vč. smlouvy s vítězným uchazečem (dodavatelem) a vítěznou nabídku.
V případě opatření

I.1.4 – Pozemkové úpravy a II.2.4 – Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora

společenských funkcí lesů bude předkládána na RO SZIF dokumentace z realizovaného zadávacího řízení (vč. smlouvy)
a vítězná nabídka, dokumentace z nevítězných nabídek bude součástí kontroly dle čl. 25 NK 65/2011 u vybraného vzorku
žadatelů.
Pokud zadavatel předloží dokumentaci v cizím jazyce a není zřejmé, že byly naplněny požadavky Pravidel a Dohody,
musí toto dokázat doložením úředně ověřeného překladu.
V případě, že zadavatel nebude schopen prokázat transparentnost, rovné zacházení a nediskriminaci při výběru
dodavatele, bude se zadávací řízení považovat za nesprávně provedené.
Seznam dokumentace ze zadávacího řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona č.137/2006 Sb.

Dokumentace ze zadávacího řízení pro zadávání zakázek PRV
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

Orig./

nad

do

(úř.ov

500 tis.

500 tis.

kop/

Kč

Kč vč.

kopie

vždy

1.

a) Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení obsahující:

-

informaci o druhu a předmětu zadávané zakázky,

K

(ne při
uveřejnění
dle bodu 1b)

-

identifikační údaje zadavatele,

-

zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací
dokumentace,
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lhůtu a místo pro podání nabídek stanoví zadavatel s ohledem na

-

složitost a rozsah zpracování nabídky,
údaje o hodnotících kritériích (nejnižší cena nebo ekonomická

-

výhodnost nabídky), pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
-

požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů,

-

požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
dodavatele - lze doložit Čestným prohlášením

,

1)

a případně požadavky na další kvalifikační předpoklady, které si

-

zadavatel může dle svého zvážení stanovit.

vždy při

K

uveřejnění

Výzva k podání nabídky může být předána uchazečům e-mailem.
1. b) Pokud zadavatel zveřejnil zakázku v Obchodním věstníku (např.
v případě, že není schopen zajistit 3 nabídky), doloží se kopie
zveřejněného znění a č. výtisku Obchodního věstníku, Úředního
věstníku a doklad o době zveřejnění – zveřejnění musí trvat po dobu
minimálně 21 dnů (ne u veřejných zadavatelů).
2.

Zadávací dokumentace obsahující:
- vymezení předmětu zadávané zakázky v souladu s projektem, nebo dle
klasifikace zboží, služeb a stavebních prací podle referenční klasifikace
platné pro veřejné zakázky CPV,
- obchodní

podmínky,

včetně

platebních

podmínek,

případně

objektivních podmínek, za nichž je možné překročit výši nabídkové
ceny,

O

vždy

- technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem zadávané
zakázky (technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely překážky
pro mezinárodní obchod),
- požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny,
- podmínky a požadavky na zpracování nabídky,
- způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií,
- cena rozhodná pro hodnocení nabídek (s DPH/bez DPH, viz bod 5),
- v případě stavebních prací projektovou dokumentaci a soupis prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zadávací dokumentace může být předána uchazečům e-mailem.
O
3.

3. a) Nabídky (nejméně 3) obdržené od dodavatelů
b) Nabídka/nabídky obdržené od dodavatelů v případě uveřejnění
v informačním systému či Obchodním věstníku s tím, že:
- musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace,
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- musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, s uvedením funkce –
pracovního zařazení,
- musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče,
- lhůtu pro podání nabídky si stanoví zadavatel a počíná běžet dnem

O

následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky,
Nabídky jsou převzaty v originále, musí být opatřeny datem, podpisem
osoby oprávněné jednat za uchazeče + příp. razítkem (nejlépe na poslední
straně nabídky), doprovodná dokumentace v prosté kopii.
Nabídka může být předána zadavateli e-mailem s elektronickým podpisem.
4. Součástí nabídky jsou doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
dodavatele:
- základních kvalifikačních předpokladů, tj. že
- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
- na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na
prohlášení

konkursu

nebyl

zamítnut

pro

nedostatek

majetku

dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

K

vždy

O
(ČP)

- dodavatel není v likvidaci.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů lze prokázat
Čestným prohlášením.
- profesních kvalifikačních předpokladů, splnění dodavatel prokazuje
kopií dokladu o oprávnění k podnikání – např. výpisu z obchodního
rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu

K

vždy

zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
certifikátu vydaného

správcem systému registru certifikovaných

dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát
zahraničního dodavatele, licence apod.)
- dalších kvalifikačních předpokladů, pokud si je v zadávací

určí

dokumentaci zadavatel stanovil dle svého zvážení

zadavatel

5. Vyhodnocení předložených nabídek dle předem stanovených kritérií
pro výběr zakázky, které bude obsahovat údaje o uchazečích, od kterých
zadavatel obdržel nabídky (identifikační údaje - název firmy/jméno
uchazeče), nabídková cena, pořadí vyhodnocených nabídek, důvody

K

vždy

vyloučení uchazeče (např. doručení nabídky po termínu, nesplnění
základních nebo profesních kvalifikačních předpokladů, nebo dalších
kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem).
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V případě hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky provede
zadavatel

vyhodnocení

formou

tabulky,

ve

které

jsou

přiděleny

jednotlivým dílčím kritériím váhy vyjádřené v procentech.
Pokud žadatel/zadavatel v zadávacích podmínkách nestanoví jinak,
rozhoduje při hodnocení pro zadavatele plátce daně z přidané hodnoty
cena bez DPH, pro zadavatele neplátce cena s DPH.
6.

Přílohou

vyhodnocení

je

Prohlášení

členů

hodnotící

komise

O

vždy

K

vždy

K

vždy

O

vždy

o nepodjatosti (pokud byla ustanovena hodnotící komise).
7. Dopisy se sdělením o vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení (pokud
budou vyloučeni).
8.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vítěznému uchazeči a
všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

9.

Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem, ve které jsou fakturační
podmínky stanoveny tak, aby fakturace byla prováděna, popřípadě

smlouva/

fakturované dodávky, služby a stavební práce členěny způsobem, který

objedn.

umožní zařazení do jednotlivých položek výdajů (od 13. kola i
nezpůsobilých) dle Dohody.
10. Písemná objednávka vystavená příjemcem dotace2), na hodnotu
zakázky nepřevyšující 500 tis. Kč, ve které jsou specifikovány dodávky,
služby a stavební práce takovým způsobem, aby bylo možné jejich

K

lze

K

lze

zařazení do jednotlivých položek způsobilých výdajů dle Dohody.
Akceptuje se též internetová objednávka.
11. Smlouva nebo písemná objednávka vystavená příjemcem dotace na
hodnotu zakázky nepřesahující 10 tis. Kč. Akceptuje se též internetová
objednávka. Lze použít pouze v příp. splnění bodu C nad tabulkou. U
opatření IV.1.1 a IV.2.1 se nemusí dokládat ani smlouva, ani objednávka.
12. Doklad o zveřejnění celého znění smlouvy (včetně jejích změn a
dodatků), kdy cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH a vyšší, na svém Profilu

K

zadavatele do 15dnů od jejího uzavření
1)

Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům (podepsané statutárem)

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
- vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů
- dodavatel není v likvidaci
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2)

Objednávku vystavenou příjemcem dotace, tj. objednavatelem (tzn. podepsanou pouze objednatelem) lze použít

pouze za podmínky, že na základě písemné objednávky došlo k faktickému plnění a na provedené práce/dodávky byla
vystavena faktura nebo jiný účetní doklad dodavatelem, event. další doklady (záruční list, atd.), ze kterých je patrné,
že se nevztahují k příslušné objednávce a konkrétnímu projektu. Objednávka vystavená objednatelem nepotvrzená
dodavatelem je přijatelná od 6. kola příjmu žádostí.

Význam zkratek v tabulce:
Zadávací řízení - název

Zkratka

Originál, úředně ověřená kopie

O

Prostá kopie

K

Zadávací řízení

ZŘ

Čestné prohlášení

ČP
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