Metodický pokyn č. 45
ke změně Pokynů pro zadávání veřejných
zakázek ROP SV v souvislosti s novelou
zákona o veřejných zakázkách

Platnost: od 1.4.2012
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Metodický pokyn č. 45
Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty
zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod,
kterým se upřesňují, případně mění postupy popsané v řízené dokumentaci Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod

ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti
s novelou zákona o veřejných zakázkách
Tento metodický pokyn je vydáván v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která
nabývá účinnosti dne 1.4.2012 a je platný pro všechna kola výzev.
Oblast změny: Příloha č. 11 Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV – Pokyny pro zadávání veřejných
zakázek ROP SV
V souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nabývá účinnosti dne 1.4.2012, a
kterou dochází ke snížení limitů pro podlimitní veřejné zakázky, se Příloha č. 11 Příručky pro žadatele a
příjemce ROP SV – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV mění takto:

Finanční limity pro podlimitní zakázky se mění následujícím způsobem:

Druh veřejné zakázky

Finanční limity
platné
do 31. 3. 2012
(bez DPH)

Finanční limity
platné
od 1. 4. 2012
(bez DPH)

veřejné zakázky na dodávky a
služby

<2 000 000 Kč

<1 000 000 Kč

veřejné zakázky na stavební
práce

<6 000 000 Kč

<3 000 000 Kč
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Finanční limity pro zakázky malého rozsahu se mění následujícím způsobem:

Finanční limity
platné
do 31. 3. 2012
(bez DPH)

Finanční limity
platné
od 1. 4. 2012
(bez DPH)

VZMR I

<200 000 Kč

<200 000 Kč

VZMR II

<800 000 Kč

Druh veřejné zakázky

veřejné zakázky na dodávky a
služby

<1 000 000 Kč
VZMR III

<2 000 000 Kč

veřejné zakázky na stavební
práce
VZMR I

<600 000 Kč

VZMR II

<3 000 000 Kč

<600 000 Kč

<3 000 000 Kč
VZMR III

<6 000 000 Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu se od 1.4.2012 nově člení do dvou kategorií na VZMR I. a VZMR II.
kategorie, přičemž pro VZMR II. kategorie platí postup, který byl do 31.3.2012 stanoven pro VZMR III.
Změna postupů pro VZMR II. se netýká pouze postupů podle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek,
ale i povinností podle Příručky pro žadatele a příjemce, např. oznamování změn v souvislosti
s ukončením výběrového řízení.
Dále se Příloha č. 11 Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek
ROP SV doplňuje takto:
Pro všechny zadavatele a všechny zakázky platí, že zadavatel nesmí omezovat účast dodavatelů, kteří mají
sídlo nebo místo podnikání v členském státě EU a ostatních státech, které mají s Českou republikou nebo EU
uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.
Pro všechny zadavatele a všechny zakázky platí, že předmětem hodnocení nesmí být smluvní podmínky, jejichž
účelem je zajištění povinností dodavatele nebo platební podmínky.
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Pro podlimitní a nadlimitní zakázky zadávané podle Pokynů platí, že pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání
nabídek pouze jednu nabídku, nebo mu po posouzení nabídek zbude k hodnocení pouze jedna nabídka,
zadávací řízení zruší, s výjimkou případů, uvedených v § 71 odst. 7 větě druhé Zákona.
Pro nadlimitní zakázky podle Pokynů platí, že zadavatel uveřejní na webových stránkách Úřadu RR 1 měsíc
před vyhlášením zakázky předběžné oznámení o zakázce. Jako podklad pro uveřejnění zakázky předá
zadavatel nejméně 2 pracovní dny před požadovaným zveřejněním předběžného oznámení příslušnému ÚORP
vyplněný formulář č. 2 Přílohy č. 11 PPŽP Žádost o zveřejnění předběžného oznámení o nadlimitní zakázce na
webu Regionální rady. Úřad RR neodpovídá za správnost a úplnost informací zveřejněných zadavatelem na
webových stránkách Úřadu RR. Zadavatel je oprávněn požádat příslušný ÚORP o vystavení potvrzení tohoto
uveřejnění.
Pro nadlimitní zakázky podle Pokynů platí, že zadavatel předloží příslušnému ÚORP spolu s ostatní
dokumentací k zakázce ke kontrole rovněž odůvodnění veřejné zakázky, ve kterém odůvodní přiměřenost
požadavků na technické kvalifikační požadavky (pokud byly požadovány), dále odůvodnění vymezení
obchodních a technických podmínek zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele a stanovení základních a dílčích
hodnotících kritérií (popř. subkritérií) a způsobu hodnocení ve vztahu k potřebám zadavatele.
Pro zakázky malého rozsahu zadávané veřejnými zadavateli platí, že u zakázek jejichž cena přesáhne 500 000
Kč bez DPH, zveřejní zadavatel na svém profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku včetně změn a
dodatků v souladu s § 147a odst. 1,2 Zákona.

Metodický pokyn schválil:
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