Přehled změn Postupů pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou1
Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
Datum
účinnosti

Popis nejdůležitějších změn
zadávání veřejných zakázek nespadajících pod aplikaci zákona č.
137/2006 Sb. není nijak upraveno, platí, že zadavatel byl povinnen
od 1.1.2007 dodržovat pouze zásady uvedené v par. 6 zákona o veřejných
zakázkách, tj. zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace

od 8.9.2008

po zveřejnění prvních dokumentů na jednotlivých hranicích při
zadávání zakázek musí být dodrženy postupy, které jsou obsaženy v
příslušném dokumentu (stanovují finanční limity zakázek a jim
odpovídající postupy)

Platnost změn

Dokumentace

změny platí pro veřejné zakázky vyhlášené v době účinnosti dokumentu

PPP vydání 1. (ze dne 1.9.2008)

1. změna Postupů (tabulky) - platí nové limity pro rozlišení
změny platí pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky ve všech zadávacích
od 1.2.2010 nadlimitních a podlimitních VZ - pouze pro zakázky s vyšší hodnotou,
řízeních vyhlášených 1.2.2010 a později
ne pro zakázky malého rozsahu

PPP vydání 4 - MP č.2 (ze dne
1.2.2010)

2. změna Postupů (tabulky) - změna v počítání lhůt: • doba pro
podání nabídek dodavateli musí být minimálně ...dní ode dne
od 1.9.2011
následujícího po dni odeslání výzvy dodavatelům (dříve jen "ode
dne…")

změny platí pro projekty, u nichž byla Smlouva o poskytnutí prostředků z
ERDF uzavřena 1.9.2011 a později, a to jen pro zadávací řízení, která u
těchto projektů byla vyhlášena 1.9.2011 a později

PPP vydání 6 - MP č.1 (ze dne
1.9.2011)

3. změna Postupů (tabulky) - snížení limitů VZ malého rozsahu na
od 1.4.2012 dodávky a služby pod 1mil Kč bez DPH a na stavební práce pod 3mil.
Kč

změny platí pro projekty, u nichž byla Smlouva o poskytnutí prostředků z
ERDF uzavřena 1.4.2012 a později, a to jen pro zadávací řízení, která u
těchto projektů byla vyhlášena 1.4.2012 a později

PPP vydání 6 - MP č.3 (ze dne
1.4.2012)

4. změna Postupů (tabulky) na základě aktualizace metodiky
od 1.7.2012 "Závazné postupy…" - hlavní změny: 2 kategorie jsou jak u zakázek
malého rozsahu, tak u zakázek s vyšší hodnotou

změny platí pro projekty, u nichž je Smlouva o poskytnutí prostředků z
ERDF uzavřena 1.7.2012 a později, a to jen pro zadávací řízení, která u
těchto projektů byla vyhlášena 1.7.2012 a později

PPP vydání 7 (ze dne 1.7.2012)

1 - finanční limity VZ dané nařízením vlády nebo zákonem je třeba dodržet vždy, i pokud byla smlouva podepsána např. v roce 2009

Přehled změn / aktualizací Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání veřejných zakázek nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.
Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
Datum účinnosti

Právní předpis/Výklad Národního orgánu

Popis nejdůležitějších změn

Změny platí pro:

Dokumentace

pro zadávací řízení vyhlášená 1.3.2009 a později

PPP vydání 2 (ze
dne1.2.2009)

Zadávání veřejných nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.není nijak upraveno,
platí, že zadavatel byl povinnen dodržovat pouze zásady uvedené v § 6 zákona o veřejných
zakázkách, tj. zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, od vydání 1.
programových dokumentů na jednotlivých hranicích platné postupy v těchto dokumentech.

od 1.1.2007

1.2.2009

1. verze Doplňujícího výkladu k postupům pro Usnesením vlády č.48 ze dne 12.1.2009 byly schváleny "Závazné postupy pro zadávání
zadávání VZ nespadajících pod aplikaci zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona č.137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách v programovém období 2007 - 20013" (vydal NOK).
zákona č.137/2006 Sb.

8.6.2012

Nově platí: "Zadavatel je povinen v případě zakázek s hodnotou vyšší než 800,000Kč u
drobná změna v 1. verzi Doplňujícího výkladu dodávek a služeb, resp. 3 000,000 Kč u stavebních prací zaslat svému Kontrolorovi
zadávací řízení vyhlášená počínaje datem platnosti PPP vydání 3
k postupům pro zadávání veřejných zakázek prokazatelně písemnou pozvánku (elektronicky nebo listinně) na jednání hodnotící komise..",
(původně ..hodnota vyšší než 200 000,- u dodávek a služeb a 600 000,- u stavebních prací).

1.3.2011

Hlavní změny: přidána příloha č.1 - stanovuje, jak se u zakázek upravených postupy a
doplňujícím výkladem dávají sankce, čl. 7- Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější
2. verze Doplňujícího výkladu k postupům pro
nabídky - upraveny požadavky na rozsah dokumentace, sjednocena možnost zadavatele vyzvat
zadávání veřejných zakázek v návaznosti na
uchazeče k doplnění neúplné nabídky u obou způsobů hodnocení, čl. 12 - Zrušení výběrového
aktualizaci Závazných postupů
řízení - zadavatelům bylo umožněno nově zrušit výběrové řízení také v případě, pokud byla
podána jenom jedna nabídka nebo pokud byly všechny nabídky kromě jedné vyřazeny.

1.7.2011

změna PPP - kapitoly týkající se VZ

Hlavní změny: nově je nutné v případě kritéria ekonomické výhodnosti mít váhu
nabídkové ceny nebo nákladů životního cyklu min. 60 %, změna procesu kontroly VZ v
souvislosti s přijatými doporučeními MFČR týkající se principů účelného, efektivního a
hospodárného nakládání s veřejnými prostředky - např.rozdělení kontroly ZŘ na kontrolu
před vyhlášením VŘ, v průběhu ZŘ, před podpisem smlouvy s dodavatelem, po podpisu
smlouvy s dodavatelem apod.

zadávací řízení vyhlášená 1.7.2011 a později

PPP vydání 6 (ze dne
1.7.2011)

1.1.2012

Pokyn ministra pro místní rozvoj ČR upozornění na nevhodnost používání výše
smluvní pokuty jako dílčího hodnotícího kriteria
při zadávacím řízení

upřesněna pravidla pro zadávání VZ - vyloučení možnosti omezit počet zájemců losováním v
případě užšího řízení a vyloučení možnosti využít smluvních pokut jako dílčího hodnotícího
kriteria, doplňuje se znění kap. "Aplikované předpisy a obecné zásady" a mění znění kap.
"Hodnotící kriteria"

zadávací řízení vyhlášená 1.1.2012 a později

PPP vydání 6 - MP č.2
(ze dne 1.1.2012)

v bodě 4.5.3 e) na str. 7 doplněna poznámka pod čarou č. 8; v bodě 4.5.3 na str. 7 doplněn bod
g);doplněn bod 6.4 na str. 14; článek 8 zrušen;doplněn bod 9.1.3 na str. 15 vč. poznámky pod
čarou č. 18;v bodě 10.3 doplněn bod e) na str. 17;v bodě 10.4 odstraněn bod a) na str. 17

zadávací řízení vyhlášená 16.4.2012 a později

PPP vydání 6 - MP č.4
(ze dne 16.4.2012)

zadávací řízení vyhlášená 1.7.2012 a později, platnost přílohy č.1
upravuje čl. 10 Doplňujícího výkladu

PPP vydání 7 (ze dne
1.7.2012)

16.4.2012

3. verze Doplňujícího výkladu

1.7.2012

4. verze Doplňujícího výkladu na základě změny provedeny v celém dokumentu: kap. 4.2, bod b), 4.5.3, 4.5.5, 4.7, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5,
5.3,5.4.2, 6.1, 6.5, 7.4-7.5, 8.1.2, 8.3.1, 9.3, 10, příloha č.1
aktualizace metodiky "Závazné postupy…"

PPP vydání 3 (ze dne
8.6.2009)

Zadávací řízení vyhlášená 1.3.2011 a později (příloha č. 1 - platná
pro projekty schválené MV po 1.3.2011. U projektů, schválených
před tímto datem, se dle tabulky postupuje jen v případech, kdy typ PPP vydání 5 - MP č.1
(ze dne 1.3.2011)
porušení není uveden v Pokynu ke stanovování finančních oprav,
které se používají pro výdaje spolufinancované ze Strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro VZ).

