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Základní pojmy:


Výběrové řízení – Postup zadavatele stanovený v Příručce, jehož účelem je
zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového
řízení.



Zadávací řízení – Postup zadavatele podle ZZVZ, jehož účelem je zadání
veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího
řízení.



ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.

Výběrové řízení dle Příručky pro zadávání
zakázek PRV
(verze 4 - únor 2018)
1.

Přímý nákup ( 0 – 20.000 Kč bez DPH)



Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na služby, dodávky či
stavební práce nepřesáhne 20 000 Kč (bez DPH)



Max. do výše 100 000 Kč bez DPH v součtu zakázek na projekt



Smlouva nebo objednávka přímo s jedním dodavatelem

2. CENOVÝ MARKETING – (20.001 – 500.000
případně 400.000 Kč bez DPH)


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 zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace
poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 % hodnoty zakázky.



Tabulka cenového marketingu bude obsahovat seznam dodavatelů a cen.
Údaje v tabulce musí být vždy podloženy písemnou nebo e-mailovou nabídkou
dodavatele, nebo vytištěným údajem z internetové nabídky firmy.



Dokládá se při žádosti o proplacení.

3. Postup dle příručky
( více než 500.000 Kč nebo 400.000 Kč bez DPH)


Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne nebo je rovna 400 000 Kč bez
DPH, nebo 500 000 Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána
žadatelem/příjemcem dotace, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3
ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %
hodnoty zakázky, je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit výběrové
řízení.

§ 4 odst. 1 až 3 ZZVZ:

















Zadavatel
(1) Veřejným zadavatelem je
a) Česká republika; v případě České republiky se organizační složky státu2) považují za
samostatné zadavatele,
b) Česká národní banka,
c) státní příspěvková organizace,
d) územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace,
e) jiná právnická osoba, pokud
1. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které
nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a
2. jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv
nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním
orgánu.
(2) Zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné
zakázky použije více než 200000000 Kč, nebo více než 50 % peněžních prostředků,
poskytnutých z
a) rozpočtu veřejného zadavatele,
b) rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů,
kdy je veřejná zakázka plněna mimo území Evropské unie.

(3) Při zadávání sektorových veřejných zakázek podle § 151, včetně sektorových koncesí
podle § 176 odst. 3, je zadavatelem také osoba uvedená v § 151 odst. 2.

Režim zakázky podle předpokládané
hodnoty


Pro účely této Příručky se zakázky podle výše předpokládané hodnoty člení na
zakázky:

1. malého rozsahu
a.

Dodávky nebo služby - do 2 mil. bez DPH

b.

Stavební práce - do 6 mil. bez DPH

2. vyšší hodnoty
a.

Dodávky nebo služby - nad 2 mil. bez DPH

b.

Stavební práce - nad 6 mil. bez DPH

Zakázka malého rozsahu


Postup dle Příručky



Uzavřená výzva - min. 3 nabídky



Zadavatel může zakázku zveřejnit v otevřené výzvě




dostačující pouze 1 nabídka

Zakázkou malého rozsahu je zakázka, jejíž 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 a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku
není vyšší než 50 % hodnoty zakázky.

Zakázka vyšší hodnoty


Postup dle Příručky



Otevřená výzva - Zadavatel musí zakázku zveřejnit v otevřené výzvě



Zveřejnění na:



Portálu farmáře




V Národním elektronickém nástroji
Na profilu zadavatele



na Elektronickém tržišti



případně ve Věstníku veřejných zakázek





dostačující pouze 1 nabídka

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

Stanovení předmětu zakázky


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.



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



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.

Hodnota zakázky v Kč bez DPH:
Přímý nákup
Cenový marketing

Příručka

ZADAVATEL:
Dotovaný, veřejný
( dotace více než 50%)
do 20.000

ZADAVATEL:
Není zadavatelem podle ZZVZ

20.000 - 400.000

20.000 – 500. 000

Zakázka malého rozsahu:
400.000 – 2 mil. dodávky a
služby
400.000 – 6 mil. - stavba

Zakázka malého rozsahu:
500.000 – 2 mil. dodávky a služby
500.000 – 6 mil.
stavba

Zakázka vyšší hodnoty:
2 mil. a více - dodávky a služby
6 mil. a více - stavba
Nadlimitní zakázka

Příručka
Příručka
ZZVZ

do 20.000

Zakázka vyšší hodnoty:
2 mil. a více -dodávky a služby
6 mil. a více - stavba
Nadlimitní zakázka

Děkuji za pozornost.
Ing. Jitka Lukáčová

Tel: 602 160 462
Email: jitka.jonasova@seznam.cz

