Podrobná anotace kurzu
Bezchybné zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v souladu s Metodikou MMR a zohledněním
nouzového stavu a opatření vlády proti COVID-19
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Online školení (odkaz bude zaslán
na e-mail uvedený v přihlášce)

Cena

Lektor Ing. Martin Krištof
Termín 24. dubna 2020, 9.00 - 16.00

990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Oblast zadávání VZMR je zadavateli významně podceňována, neboť se jedná o zadávání veřejných
zakázek mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
I u VZMR však musí zadavatel dodržovat zásady zákona dle § 6, tedy zásadu přiměřenosti, transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Současně se jedná o oblast zadávání veřejných
zakázek s významným podílem dotovaných veřejných zakázek u veřejných zadavatelů, a to jak
veřejných zakázek na dodávky a stavební práce, tak zejména veřejných zakázek na služby.
Postupy při zadávání VZMR se také mezi veřejnými zadavateli významně odlišují, což je dáno zakotvením zadávacích činností interními směrnicemi. S ohledem na skutečnost, že řada zadavatelů postupuje v rámci zadávání VZMR aplikací přísnějších postupů a podmínek než u VZ dle zákona, je
zadávání VZMR současně i zdrojem významných pochybení zadavatelů.

Cíle kurzu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou zadávání veřejných zakázek malého rozsanotlivých aspektů VZMR, to vše na praktických příkladech.
Účelem kurzu je získání kompetence k bezchybnému zadávání VZMR za použití nediskrimikritérií, které povedou k naplnění účelu zadávání veřejných zakázek. Současně je účelem kurzu
seznámit účastníky s možnými pochybeními při zadávání VZMR včetně opatření na prevenci
takových pochybení.
Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto
více než žádoucí. Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním
kurzu) na kontaktní e-mail kristof@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název kurzu a datum jeho
konání).

Obsah kurzu
1) Úvodní vymezení VZMR, vazba VZMR a ZZVZ
•
•

Finanční limity a další podmínky pro zadávání VZ jako VZMR
Předpokládaná hodnota VZ jako determinant VZMR, správné stanovení PH
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Obsah kurzu
•
•
•
•

Smíšené zakázky a postupy jejich zadávání
Možnosti dobrovolného zadávání VZMR v režimu ZZVZ
Zásady zákona a jejich platnost pro VZMR
Rozbor a praktické příklady aplikace jednotlivých zásad zákona

•

Vhodné aplikace postupů a instrumentů ZZVZ, zejména pak předřazení fáze hodnocení nabídek dalším fázím zadávacího řízení
• Stanovení lhůt u VZMR
• Možnosti přezkoumání VZMR ze strany ÚOHS
• Nejčastější pochybení v této oblasti zadávání VZMR
2) Postupy zadávání VZMR
• Přímé zadání
• Uzavřená výzva
• Otevřená výzva
• Výběr vhodného postupu zadávání VZMR
• Možnosti využití elektronických nástrojů při zadávání VZMR včetně elektronické aukce
• Postupy a procesy při jednotlivých postupech zadávání VZMR

•
•

Základní způsobilost – rozsah a způsob prokazování
Profesní způsobilost – požadavky na profesní způsobilost

4)

Nastavení hodnotících kritérií u VZMR pro dosažení účelu zadávání VZ
• Hodnocení nabídek prostřednictvím ekonomické výhodnosti – obecná pravidla a postupy při hodnocení nabídek, možnosti použití pro jednotlivé druhy VZMR (stavební
práce, služby, dodávky)
• Kritéria kvality a jejich využití v rámci ekonomické výhodnosti nabídky
• Náklady životního cyklu – metodika pro stanovení nákladů životního cyklu, výhody
a nevýhody této hodnotící metody pro VZMR
• Příklady kvalitativních hodnotících kritérií pro jednotlivé druhy VZMR
• Nejčastější pochybení zadavatelů při hodnocení VZMR a stanovení hodnotících kritérií
5) Diskuse a konzultace
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy účastníků, případně dotazy týkající se jimi zadávaných či administrovaných VZMR (dotazy k jednotlivým dílčím tématům či
plexnější příklad (například modelové zadávací dokumentace VZMR, apod.).

Lektor kurzu
Ing. Martin Krištof
odborník s více než 12letou zkušeností v oblasti zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu všech druhů včetně dotovaných zakázek a
dlouholetou lektorskou činností v tomto oboru. Lektor má zkušenosti
jak při zastupování zadavatelů, tak i z pozice uchazeče a dodavatele
včetně zkušeností se správními řízeními u nadřízených orgánů i
poskytovatelů dotace. Rovněž disponuje rozsáhlou a unikátní
databázi týkající se pochybení zadavatelů i uchazečů využívanou pro
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zajištění maximálně praktického charakteru školení.

