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SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ
DLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(uvedenou dokumentaci přikládá příjemce dotace k žádosti o platbu)
ZADAVATELEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE ZÁKONA JE:

•

veřejný zadavatel dle § 2 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., zadávající zakázku, jejíž
předpokládaná hodnota je nejméně v případě veřejné zakázky na dodávky nebo
služby 2 000 000,- Kč nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000,Kč.
Veřejný zadavatel, zadávající veřejnou zakázku malého rozsahu1 (tj. s nižší předpokládanou
hodnotou než jsou uvedené limity v předchozí odrážce), je povinen postupovat dle postupů
stanovených v Pravidlech v části C – „Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících pod
aplikaci zákona o veřejných zakázkách“ a dokladovat zadávací řízení dle Seznamu dokumentace
z výběrového řízení OPR mimo aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., (Seznam je uveřejněn na
stránkách SZIF v souborech ke stažení).
Příjemci dotace, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona, mohou u veřejných
zakázek, které jsou povinni vzhledem k výši předpokládané hodnoty zadávat v zadávacích řízeních
podle zákona, uplatnit výjimku z postupů stanovených zákonem ve zvláštních případech
uvedených v § 18 Obecné výjimky z působnosti zákona dle
a) § 18 odst. 1, jedná-li se o nadlimitní2 nebo podlimitní veřejné zakázky veřejného
zadavatele a zákon nevyhrazuje konkrétní výjimku pouze veřejnému zadavateli,
b) § 18 odst. 2, jedná-li se o podlimitní veřejné zakázky veřejného zadavatele.
Pokud lze na předmět veřejné zakázky aplikovat některou z výše uvedených výjimek z působnosti
zákona, není zadavatel povinen postupovat ani dle Závazných postupů.

PŘEDKLÁDÁNÍ
137/2006 SB.:

DOKLADŮ ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZAKÁZEK

OPR

DLE ZÁKONA Č.

Zadavatel (příjemce dotace) předává současně s „Žádostí o proplacení výdajů“ na RO SZIF
doklady ze zadávacího řízení (dále ZŘ) veřejné zakázky.
V níže uvedené tabulce „Dokumentace ze zadávacího řízení veřejných zakázek OPR dle zák. č.
137/2006 Sb.“ jsou uvedeny doklady k předání dle druhu použitého ZŘ, s označením, zda dokument
bude předáván v originále či úředně ověřené kopii. Příjemce dotace předkládá:
A. V ORIGINÁLE NEBO ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPII – v tabulce je značeno O
Zadávací dokumentaci, Nabídky zájemců – dodavatelů (doprovodná dokumentace v prosté kopii),
Doklady o splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů / čestné prohlášení
u podlimitních zakázek (pokud si nestanoví zadavatel jinak), Smlouvu uzavřenou s vybraným
(vítězným) dodavatelem.
B. V PROSTÉ KOPII – v tabulce je značeno K, se předkládají ostatní dokumenty, necitované v bodě
A.
1
2

Definovány dle ustanovení § 12 odst. 3 Zákona
Definovány dle ustanovení § 12 odst. 1 Zákona, viz Příloha č. 1
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V případě, že vzniknou pochybnosti v realizaci zadávacího řízení vč. předkládané dokumentace,
musí si zadavatel/příjemce dotace obstarat stanovisko ÚOHS.

Dokumentace ze zadávacího řízení veřejných zakázek OPR dle
zákona č. 137/2006 Sb.
1. Oznámení o zahájení zadávacího řízení.
2. Potvrzení o datu uveřejnění vyhlášení v informačním systému od provozovatele
informačního systému.
3. Potvrzení o datu uveřejnění vyhlášení v informačním systému od provozovatele
informačního systému vč. data odeslání úřadu pro úřední tisky - jen nadlimitní.
4. Výzva zájemcům + dodejka či potvrzení o předání/převzetí:
a) výzva k podání nabídky v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním
(min. 3 zájemci),
b) výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění,
c) výzva k účasti v soutěžním dialogu (min. 3 zájemci),
d) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zjednodušeném
podlimitním řízení (nejméně 5 zájemců) a od 15.9.2010 doklad o uveřejnění výzvy
na profilu zadavatele na ISVZUS.
5. Zadávací dokumentace.
6. Obdržené žádosti o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo
soutěžním dialogu.
7.
8.

9.
10.

Originál Druh
(úř.ověř. ZŘ
kopie)
/Prostá
kopie
K

O,U,JS, SD

K

O,U,JS

K

O nadlim.
U nadlim.

K

U,JS,JB,SD,
ZPŘ,

O

vždy

K

U,JS, SD

O, doprov.
Nabídky obdržené od dodavatelů.
dok. v K
Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 (u podlimitních O,K určí
zakázek lze v souladu s § 62 odst. 2 prokázat čestným prohlášením).
zadav.
O,K určí
zadav.
Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54.
K
Protokol o otevírání obálek.

vždy
vždy
vždy
vždy

11. Protokol o posouzení kvalifikace dodavatelů (u ZŘ od 15.9.2010).
12. Dopisy se sdělením o vyloučení uchazečů či odmítnutí zájemců ze zadávacího
řízení (pokud budou vyřazeni) + dodejka či potvrzení o předání/převzetí.

K

vždy

K

vždy

13. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

K

14. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky + dodejka či potvrzení o předání/převzetí.
15. Smlouva uzavřená s vybraným (vítězným) uchazečem (dodavatelem) ze zadávacího
řízení.

K

vždy
vždy

O

16. Písemná zpráva zadavatele ke každé nadlimitní VZ.

K

vždy
vždy

Význam zkratek v tabulce: O – znamená originál nebo úředně ověřenou kopii, K – prostá kopie
Název zadávací řízení
zkratka
Otevřené řízení
O
Užší řízení
U
Jednací řízení s uveřejněním
JS
Jednací řízení bez uveřejnění
JB
Zjednodušené podlimitní řízení
ZPŘ
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Příloha č. 1 k Seznamu dokumentace
k zadávacímu řízení veřejných zakázek
OPR

Finanční limity pro zadávání nadlimitních veřejných zakázek
dle zákona č. 137/2006 Sb.,
pro období 2008 – 2010
v cenách bez DPH

Předmět nadlimitní veřejné zakázky

platné do 14. 3.
2008

platné od 15. 3.
2008

platné od 1.1.
2010

DODÁVKY A SLUŽBY zadávané:
Českou republikou a státními příspěvkovými
organizacemi (centrální orgány)

4 290 000 Kč

3 782 000 Kč

Územně samosprávnými celky, jeho
příspěvkovými organizacemi a „jinými
právnickými osobami (§ 2 odst. 2 písm. d)
zákona)“- (obce a kraje),

6 607 000 Kč

5 857 000 Kč

4 997 000 Kč

165 288 000 Kč

146 447 000 Kč

125 451 000 Kč

3 236 000 Kč

STAVEBNÍ PRÁCE zadávané:

Veřejným zadavatelem

ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE ZÁKONA JSOU:

•

veřejný zadavatel dle § 2 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., zadávající zakázku, jejíž předpokládaná
hodnota je nejméně v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby 2 000 000,- Kč nebo
v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000,- Kč.
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