Metodický návod postupu pro výběr dodavatelů
v rámci programu Modernizace plavidel

Duben 2008

Pravidla pro výběr dodavatelů
Působnost pravidel
Příjemce dotace, který je podle § 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)
veřejným zadavatelem, dotovaným zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem, je při výběru
dodavatele povinen postupovat podle zákona, pokud na něj nelze aplikovat výjimku z působnosti
zákona (§ 18 a § 19 zákona).
Tato Pravidla pro výběr dodavatelů upravují postup příjemce dotace:
-

který je veřejným zadavatelem, dotovaným zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem a
na kterého lze aplikovat výjimku z působnosti zákona (§ 18 a § 19 zákona),

-

který není veřejným, dotovaným ani sektorovým zadavatelem a nemusí tedy postupovat
podle zákona.

Tato Pravidla pro výběr dodavatelů se nevztahují:
- na zakázky či veřejné zakázky spolufinancované z Operačního programu Doprava
v hodnotě nižší nebo rovné 100.000,- Kč bez DPH,
- na veřejné zakázky, které je zadavatel povinen zadávat postupy dle zákona.

Pravidla
1. Bez dodržení těchto Pravidel pro výběr dodavatelů (dále jen „Pravidel“) nemohou být výdaje
spojené se zakázkou považovány za hospodárně vynaložené a nemůže na ně být vyplacena dotace.
2. Výběr dodavatele musí být objektivní, transparentní a nediskriminační.
3. Příjemce dotace se při hodnocení musí řídit pouze nabídkami uchazečů a hodnotit je podle předem
stanovených kritérií. Zadavatel musí respektovat výsledek hodnocení a uzavřít smlouvu
s vítězným uchazečem.
4. O průběhu výběrového řízení musí příjemce dotace uchovávat dokumentaci pro případnou
kontrolu, a to minimálně do roku 2020 nebo minimálně 10 let od dokončení projektu
(modernizace). Příjemce dotace je povinen zejména uchovávat:
-

text výzvy k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky
(např. zadávací dokumentace, pokud je zpracována),

-

zdůvodnění vyzvání nižšího než těmito Pravidly požadovaného počtu dodavatelů,

-

nabídky podané dodavateli na základě výzvy zadavatele nebo jiné informace či
ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené dodavatelem,

-

zpráva (záznam) o posouzení a hodnocení podaných nabídek,

-

rozhodnutí příjemce dotace (pověřené osoby) o výběru nejvhodnější nabídky se
stručným zdůvodněním,

-

smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem.

Dokumentace z výběrového řízení na dodavatele musí být dostatečně průkazná.
5. Příjemce dotace je povinen před zahájením výběrového řízení stanovit předpokládanou hodnotu
zakázky, a to na základě údajů a informací o zakázkách stejného či obdobného předmětu plnění.
Nemá-li příjemce dotace takové údaje k dispozici, stanoví předpokládanou hodnotu na základě
údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popř. získaných jiných
vhodným způsobem. Předpokládaná hodnota se stanoví jako cena bez daně z přidané hodnoty.
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6. Příjemce dotace nesmí rozdělit zakázku s cílem vyhnout se předepsanému druhu výběrového
řízení. Činnosti, dodávky či služby, které s přihlédnutím k okolnostem věcným, časovým a
geografickým spolu souvisí, musí být vždy chápány jako jedna zakázka („princip účelu“).
7. Mezi vyhlášením výběrového řízení a koncem lhůty pro podávání nabídek musí být dostatečně
dlouhá doba pro zpracování nabídek. Minimální lhůty pro podávání nabídek jsou podle výše
předpokládané hodnoty zakázky uvedeny dále v těchto Pravidlech.
8. Veškeré lhůty uvedené v těchto Pravidlech jsou lhůty vymezené kalendářními, nikoliv pracovními
dny.
9. Příjemce dotace nemůže měnit vysoutěžené podmínky, tj. podmínky, které byly výsledkem
výběrového řízení a za kterých byla uzavřena smlouva.
10. V případě, že je na segmentu trhu s požadovaným plněním méně potencionálních dodavatelů než
je počet dodavatelů, které je příjemce dotace povinen vyzvat v souladu s těmito Pravidly, vyzve
příjemce dotace k podání nabídky všechny takové potencionální dodavatele – v takovém případě
doporučujeme uveřejnit i výzvu na internetu.
Výběrové řízení
V případě, že předpokládaná hodnota zakázky nepřesahuje 800 000,- Kč bez DPH, je příjemce
dotace povinen postupovat následujícím způsobem:
1.

Příjemce dotace vyzve alespoň tři dodavatele k podání nabídky. Příjemce dotace vyzve pouze
takové dodavatele, o kterých má věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti,
odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat.

2.

Výzva bude alespoň obsahovat:
- vymezení předmětu požadovaného plnění a případně další podmínky plnění,
- údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria),
- dobu a místo, kde lze podávat nabídky.

3. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 7 dnů ode dne odeslání výzvy dodavatelům.
4. Příjemce dotace není povinen pro posouzení a hodnocení nabídek ustanovit hodnotící komisi.
O výběru nejvhodnější nabídky v takovém případě rozhodne pověřená osoba příjemce dotace.
5. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky sdělí příjemce dotace všem účastníkům
výběrového řízení spolu se stručným odůvodněním výběru.
6. S vybraným dodavatelem uzavře příjemce dotace smlouvu.
7. Příjemce dotace je oprávněn výběrové řízení kdykoliv zrušit.

V případě, že předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 800 000,- Kč bez DPH a nepřesahuje
2 000 000,- Kč bez DPH, je příjemce dotace povinen postupovat následujícím způsobem:
1.

Příjemce dotace vyzve alespoň tři dodavatele k podání nabídky. Příjemce dotace vyzve pouze
takové dodavatele, o kterých má věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti,
odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat.

2.

Příjemce dotace výzvu k podání nabídek rovněž vhodným způsobem uveřejní (např. na svých
webových stránkách).

3.

Výzva bude alespoň obsahovat:
- vymezení předmětu požadovaného plnění a případně další podmínky plnění,
- údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria),
- dobu a místo, kde lze podávat nabídky.

4. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 10 dnů ode dne odeslání výzvy dodavatelům.

3

5. Příjemce dotace je povinen ustanovit alespoň tříčlennou komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek. Alespoň jeden člen komise musí mít příslušnou odbornost ve vztahu
k požadovanému plnění. Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky či zájemcům (dodavatelům) podjatí ve smyslu § 74 odst. 7 zákona.
6. Po provedeném posouzení a zhodnocení nabídek předloží komise příjemci dotace zdůvodněné
doporučení, na základě kterého příjemce dotace rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky.
7. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky sdělí příjemce dotace všem účastníkům
výběrového řízení spolu se stručným odůvodněním výběru.
8. S vybraným dodavatelem uzavře příjemce dotace smlouvu.
9. Příjemce dotace je oprávněn výběrové řízení kdykoliv zrušit.

V případě, že předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 2 000 000,- Kč bez DPH, je příjemce dotace
povinen postupovat následujícím způsobem:
1.

Příjemce dotace písemně vyzve alespoň pět dodavatelů k podání nabídky a k prokázání
splnění kvalifikace. Příjemce dotace vyzve pouze takové dodavatele, o kterých má věrohodné
informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění
schopni řádně a včas dodat.

2.

Příjemce dotace výzvu k podání nabídky rovněž vhodným způsobem uveřejní (např. na svých
webových stránkách), a to po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

3.

Výzva bude alespoň obsahovat:
-

vymezení předmětu požadovaného plnění a případně další podmínky plnění,

-

požadavky na prokázání splnění kvalifikace a způsob prokázání stanovených
kvalifikačních předpokladů,

-

kritéria pro hodnocení nabídek, přičemž každé musí mít předem stanovenu svoji váhu,

-

způsob hodnocení,

-

obsah a způsob zpracování nabídek,

-

dobu a místo, kde lze podávat nabídky,

-

další informace podle potřeb příjemce dotace.

4. Příjemce dotace je vždy povinen požadovat prokázání splnění základních a profesních
kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 a § 54 zákona. Příjemce dotace může rovněž
požadovat prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a
technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 55 a § 56 zákona.
5. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 15 dnů ode dne odeslání výzvy dodavatelům.
6. Příjemce dotace je povinen ustanovit alespoň tříčlennou komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek. Alespoň jeden člen komise musí mít příslušnou odbornost ve vztahu
k požadovanému plnění. Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky či zájemcům (dodavatelům) podjatí ve smyslu § 74 odst. 7 zákona.
7. Po provedeném posouzení a zhodnocení nabídek předloží komise příjemci dotace zdůvodněné
doporučení, na základě kterého příjemce dotace rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky.
8. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky sdělí příjemce dotace všem účastníkům
výběrového řízení spolu se stručným odůvodněním výběru.
9. S vybraným dodavatelem uzavře příjemce dotace smlouvu.
10. Příjemce dotace je oprávněn výběrové řízení kdykoliv zrušit.
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