Metodický pokyn č. 1
k Příručce pro žadatele OP VaVpI 2007 – 2013

Tímto metodickým pokynem se aktualizují Pravidla výběru dodavatele v rámci OP VaVpI,
které tvoří přílohu č. 2 Příručky pro žadatele OP VaVpI, na verzi 1.1, s platností od 2. 2. 2009.

Podrobný popis změn v Pravidlech výběru dodavatelů v rámci OP VaVpI, verze 1.1
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Změny v textu oproti verzi předcházející

1

Článek A, bod 1 a 2 – slovo „příjemce“ nahrazeno slovem „zadavatel zakázky
spolufinancované z OP VaVpI“.

1

Článek A, bod 2 – doplněna věta: „Zadavatelem se pro účely těchto Pravidel
rozumí jak příjemce, tak i partner projektu (viz 2.10.4. Příručky
pro žadatele OP VaVpI)“;
– druhý odstavec přesunut pod bod 3.

1

Článek A, bod 3 – rozlišena působnost věcná a časová; k časové působnosti
doplněn následující text: „a) Tato Pravidla jsou účinná od
2. 2. 2009. Od tohoto data jsou všichni zadavatelé povinni
postupovat podle těchto Pravidel.
b) V případě zakázek, pro něž bylo výběrové řízení zadavatelem
zahájeno před datem 2. 2. 2009, je zadavatel povinen
postupovat podle zásad stanovených níže v článku B (zejména
odst. 1 a 2). Tato Pravidla se pro posouzení konkrétního
výběrového řízení použijí přiměřeně v rámci individuálního
posouzení výběrového řízení ze strany Řídicího orgánu OP
VaVpI. V rámci tohoto individuálního posouzení si Řídicí orgán
OP VaVpI může vyžádat znalecký posudek (pro potřeby těchto
Pravidel vždy viz zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku,
v platném znění)“;
– „podle interní směrnice MŠMT“ nahrazeno „podle interních
předpisů“.

2

Článek B, bod 2 – doplněna věta: „Dále jsou zadavatelé povinni respektovat
zásadu vzájemného uznávání (viz též § 51, odst. 7 ZVZ a
interpretační sdělení Komise 2006/C 179/02).“

2

Článek B, bod 3 – věta doplněna textem: „a to k okamžiku prvního úkonu v rámci

1

výběrového řízení.“
2, 15
4

Článek B, bod 5 a článek E, bod 6 – v první větě odstraněno „veřejné“ u slova
zakázky.
Článek B, bod 12 – odstraněna věta: „Za tato porušení může uložit poskytovatel
sankci do výše 1 % ze způsobilých výdajů vztažených
k příslušné zakázce“;
– do věty „O skutečnosti, zda se jedná o závažné či nezávažné
porušení těchto pravidel, rozhoduje s konečnou platností Řídicí
orgán OP VaVpI.“ doplněno „a o výši případné sankce“.

6

Část II, bod 1 – přesunutí bodu 1 do uvozovací věty, kde je stanoveno, že podle
těchto Pravidel se zadávají zakázky nad 200.000,- Kč, resp.
600.000,- Kč. (Tzn., že např. znalecké posudky pro situace uvedené
v bodu 3 c) nebudou vyžadovány pro zakázky nepřekračující tyto
hranice.)
Původní body 2, 3, 4 jsou nově body 1, 2, 3.

6

Část II – do věty „Výdaje na tyto zakázky budou vždy způsobilé pouze do výše
určené znaleckým posudkem“ doplněno „pouze pokud zadavatel řádně
odůvodní svůj postup“.

6

Pozn. pod čarou č. 6 – odstraněno „Viz zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování
majetku, v platném znění.“

7

Článek C, bod 1 – upřesnění ustanovení písm. e)

8

Článek C, bod 1 – upřesnění posledního odstavce (doplnění lhůty 7 kalendářních
dní pro odeslání textu Výzvy na opvyzkum@msmt.cz).

11, 12

Článek C, bod 16 – „zpráva z hodnocení výběrového řízení“ opraveno na „zprávu
o průběhu výběrového řízení“.

12

Článek C, bod 16 – odstraněna věta „Zadavatel je povinen dále vždy zároveň
s doručením příslušných dokumentů MŠMT (Výzva k podání
nabídek, Zpráva z hodnocení apod.) udělit MŠMT souhlas se
zveřejněním těchto dokumentů.“

13, 14

Článek D, bod 2, 3 – doplněna informace o tom, že zástupce MŠMT nikdy není
členem HK, ale vždy může být pouze v pozici „pozorovatele“.

14

Článek D, bod 3 – doplněna věta „Požadavek na kvalifikaci (viz článek C, bod 1,
písm. q) musí být minimálně v rozsahu stanovenou v § 53 ZVZ.“

14

Článek D – poslední věta tohoto článku přesunuta na do článku A a tvoří nový
bod 4 tohoto článku.

15

Článek E – doplněn nový bod 7 (povinnost partnera projektu postupovat také
v souladu s těmito Pravidly).
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