Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu
pro výzvy č. 27 – 52 a č. 91 a 92

Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu
s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy dodatek č. 1 Metodického
pokynu č. 27, kterým upravuje znění Pokynů pro žadatele a příjemce pro výzvy č. 27 – 52 a
výzvy č. 91 a 92.
Dodatek č. 1 oproti původnímu znění odstraňuje opatření ohledně zřizování garancí
udržitelnosti, tato problematika je nově upravena zvláštním Metodickým pokynem.
Dodatek č. 1 rozšiřuje platnost Metodického pokynu č. 27 i na výzvy 45 – 52.
Postupy pro uzavírání smluv o poskytnutí dotace mezi regionální radou a žadatelem a postup
při kontrole zadávacího řízení na hlavní předmět projektu zůstávají platné v níže uvedeném
smyslu.
1) Smlouva o poskytnutí dotace musí být podepsána žadatelem do 28 pracovních dnů od
schválení projektu VRR. Smlouva o poskytnutí dotace je připravena ve spolupráci
žadatele a příslušného pracovníka oddělení Realizace projektů a plateb.
U projektů, které byly schváleny VRR před vyhlášením tohoto Metodického pokynu,
se lhůty vztahují k datu, ke kterému Metodický pokyn vstoupil v platnost (1. dubna
2010).
2) Zadávací řízení na hlavní předmět projektu může být zkontrolováno až po uzavření
Smlouvy. Žadatel však musí předložit zadávací dokumentaci ke kontrole nejpozději do
50 pracovních dnů od uzavření Smlouvy, při nedodržení této podmínky může RR
odstoupit od Smlouvy o poskytnutí dotace.
Pokud je zadávací řízení na hlavní předmět projektu v okamžiku schválení projektu
VRR již ukončené nebo probíhá, musí žadatel informovat ÚRR a do 20 pracovních
dnů předat ke kontrole kompletní dokumentaci k zadávacímu řízení (podle stupně
pokročilosti zadávacího řízení).
Žadatel provádí zadávací řízení na hlavní předmět projektu v součinnosti s příslušným
pracovníkem oddělení Smluvní vztahy, který provádí kontrolu zadávací dokumentace a
dokumentace ukončeného zadávacího řízení.

Postupy pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu jsou
uvedeny v příloze č. 1 a 2 tohoto Metodického pokynu a nahrazují kapitoly III.5 a IV.1.3
Pokynů pro žadatele a příjemce. Metodickým pokynem č. 27 se ruší Metodický pokyn č. 21.
Uvedená pravidla budou reflektována v Pokynech pro žadatele a příjemce pro následující
výzvy.

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 byl schválen Výborem Regionální rady dne 15.
května 2010 Usnesením č. 11-17/2010/VRRSČ s platností od 17. května 2010

Příloha č. 1: Pravidla pro uzavírání Smlouvy o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) je základní dokument definující povinnosti příjemce dotace
vůči poskytovateli dotace (Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy).
Smlouva zejména obsahuje:




identifikační údaje příjemce dotace, včetně uvedení statutárního orgánu nebo zplnomocněného
zástupce;
identifikační údaje poskytovatele dotace, včetně uvedení jeho zástupce;
výši dotace – a to jak v absolutním (Kč), tak procentním vyjádření;



identifikaci projektu, na který je dotace poskytnuta v rámci vymezení předmětu Smlouvy;



rozpočet projektu (příloha Smlouvy);



finanční plán projektu (příloha Smlouvy);



podmínky užití dotace;



den nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy.

Vzor smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.
Nejpozději do 7 pracovních dnů od zasedání VRR, odešle manažer ORPP žadateli (statutární zástupce a
kontaktní osoba) informační e-mail, který bude obsahovat návrh Smlouvy o poskytnutí dotace a další informace
týkající se uzavírání Smlouvy o poskytnutí dotace (jména manažerů ORPP přiřazených k danému projektu,
případně vzor usnesení zastupitelstva apod.).
Příjemce je povinen do 18 pracovních dní od usnesení VRR o schválení projektu (resp. od vyhlášení
metodického pokynu) elektronicky doručit na ORPP všechny povinné přílohy předkládané k uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace (viz příloha č. II Povinné přílohy – Povinné přílohy předkládané k uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace) a své vyjádření k navrhovanému znění Smlouvy. O termínu dodání všech požadovaných
dokumentů předem informuje telefonicky nebo elektronickou poštou projektového či finančního manažera
ORPP.
Projektový a finanční manažer ORPP ihned po obdržení provedou kontrolu příloh doručených žadatelem.
V případě, že některá z příloh chybí nebo neobsahuje všechny uvedené náležitosti, vyzvou žadatele k jejich
doplnění.
Pokud žadatel podal k návrhu Smlouvy připomínky1, manažer ORPP je (ve spolupráci s právníkem OSV)
vypořádá a do 5 pracovních dnů od doručení připomínek připraví konečnou verzi Smlouvy včetně příloh
(Smlouvu je vyhotovena ve 3 pare) a vyzve e-mailem žadatele (statutárního zástupce a kontaktní osobu)
k podpisu Smlouvy.
Je-li žadatelem (resp. příjemcem) obec či kraj, musí nejpozději k podpisu Smlouvy dodat ORPP datum a číslo
usnesení rady/zastupitelstva obce či rady kraje, kterým daný orgán vyjadřuje svůj souhlas s přijetím dotace a

Vzor smlouvy je tzv. smluvním formulářem v souladu s § 273 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tj. text smlouvy nelze
měnit ze strany příjemce. Připomínky se mohou vztahovat pouze k údajům doplněným do Smlouvy ze Žádosti o poskytnutí dotace a jejích
příloh.
1

uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace, včetně kopie tohoto usnesení. Vzor usnesení obdrží žadatel od ORPP,
změny znění usnesení konzultuje s příslušným projektovým manažerem ORPP.
Smlouvu příjemce podepisuje osobně na ÚRR v termínu domluveném příjemcem a manažerem ORPP. Po
domluvě s projektovým manažerem ORPP lze ve výjimečných případech poslat Smlouvu žadateli k podpisu
dopisem, žadatel/příjemce musí doručit Smlouvu zpět ve stanovené lhůtě.
Následně bude Smlouva podepsána předsedou Regionální rady a poté doručena příjemci formou osobního
předání či formou doporučeného dopisu (dle dohody).
Smlouva musí být podepsána příjemcem do 28 pracovních dnů od usnesení VRR, jímž byl příslušný projekt
schválen za účelem poskytnutí dotace podle § 16e písm. c) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje. Není-li tato lhůta dodržena, Smlouva se neuzavře. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech
může ŘO rozhodnout o prodloužení této lhůty. Projektový manažer ORPP o prodloužení lhůty
a důvodech prodloužení informuje statutárního zástupce příjemce a kontaktní osobu elektronickou poštou.
Nejpozději do 50 pracovních dnů od podpisu Smlouvy musí žadatel doručit zadávací dokumentaci k zadávacímu
řízení na hlavní předmět projektu.
Poskytovatel dotace i příjemce dotace mohou Smlouvu předčasně ukončit pouze v případě, je-li porušení
povinností plynoucích ze Smlouvy, pravidel ROP NUTS 2 Střední Čechy nebo právních předpisů ČR a EU
natolik závažné z hlediska své míry a/nebo intenzity, že je podstatným způsobem ohroženo naplnění předmětu
Smlouvy nebo její předmět nebude možné realizovat (tj. poskytnout dotaci a realizovat projekt). Smlouva
stanoví procesní postup předčasného ukončení Smlouvy.
Přehled lhůt od vyhlášení výzvy po podpis Smlouvy o poskytnutí dotace je uveden v tabulce. Dané lhůty mohou
být jak kratší (v případě menší administrativní náročnosti), tak delší (z důvodů zmiňovaných v tabulce nebo
z důvodu přílišné administrativní náročnosti). O prodloužení lhůt budou žadatelé informováni na
www.ropstrednicechy.cz.

Příloha č. 2 Pravidla pro kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu

Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků poskytnutých z Regionálního operačního
programu Střední Čechy stanovují, jak postupovat při zadávání zakázek v rámci projektu. Podmínky jsou
uvedeny v příloze Pokynů č. V Podmínky zadávání zakázek. Povinností příjemce a žadatele je zajistit, aby
zadávací řízení proběhlo v souladu s těmito podmínkami.
Zadávací řízení na hlavní předmět projektu
Žadatel má povinnost konzultovat zadávací řízení na hlavní předmět projektu s ŘO ROP NUTS 2 SČ.
Zadávacím řízením na hlavní předmět projektu se rozumí takové zadávací řízení, jehož předmětem je výběr
dodavatele na zhotovení podstatné části výstupů projektu (zejména stavební práce, pořízení přístrojů, pořízení
vybavení). Přesné určení zadávacího řízení na hlavní předmět projektu určí v průběhu administrace projektu
OAP, informaci obdrží žadatel v rámci informačního e-mailu od ORPP do 7 pracovních dnů od VRR. Do
schválení projektu VRR postupuje žadatel stejně jako u ostatních zadávacích řízení (viz níže).
Žadatel je povinen předložit zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na hlavní předmět projektu nejpozději
do 50 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace OSV. Pokud je v okamžiku schválení projektu
VRR zadávací řízení na hlavní předmět projektu již zahájeno, musí žadatel informovat příslušného pracovníka
OSV a doručit kompletní dokumentaci (podle pokročilosti zadávacího řízení) ke kontrole, a to nejpozději do 20
pracovních dnů od zasedání VRR.
Žadatel je povinen zaslat oznámení o zasedání hodnotící komise pro zadání zakázky na hlavní předmět projektu
(s výjimkou zadávacích řízení zahájených před schválením projektu VRR) OSV nejméně v předstihu 5
kalendářních dní.
Oznámení o plánovaném zadávacím řízení musí vedoucí OSV obdržet 5 pracovních dní před zasedáním komise
pro otevírání obálek a hodnoticí komise.
Oznámení je zasíláno elektronicky či doporučenou poštou ve formě pozvánky, která musí obsahovat tyto údaje:


název příjemce dotace;



název projektu;



identifikaci předmětu zadávacího řízení;



místo a čas konání komise;



složení komise.

Po obdržení oznámení vedoucí OSV posoudí, zda se někdo z pracovníků zasedání komise daného zadávacího
řízení v roli pozorovatele zúčastní, či nikoliv. Pracovník, který se zasedání zúčastní, oznámí své kladné
rozhodnutí zúčastnit se zasedání komise příjemci (statutárnímu zástupci a kontaktní osobě) elektronickou poštou.
Zadavatel následně zajistí, aby se pracovník OSV mohl zúčastnit otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Po předložení úplné zadávací dokumentace (s výjimkou projektové dokumentace) OSV příslušný pracovník
OSV dokumentaci ve lhůtě 5 pracovních dnů zkontroluje. Pokud není zjištěno žádné pochybení, zahájí žadatel
do 15 pracovních dnů vlastní zadávací řízení. Do 10 pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení na hlavní

předmět projektu musí žadatel poslat kompletní dokumentaci ze zadávacího řízení příslušnému pracovníkovi
OSV ke kontrole. Příslušný pracovník OSV provádí kontrolu ve lhůtě 7 pracovních dnů a oznámí výsledek
kontroly žadateli.
V případě, že v jakékoliv fázi zjistí projektový manažer OSV chybu v zadávacím řízení, upozorní ihned žadatele
na důsledky plynoucí z této chyby včetně eventuální možnosti zrušit dané zadávací řízení a vyhlásit ho znovu.

Ostatní zadávací řízení
Ostatní zadávací řízení (tj. kromě zadávacího řízení na hlavní předmět projektu) jsou kontrolována ORPP
v rámci administrace monitorovacího hlášení/zprávy.
Příjemce dotace je povinen v případě zakázek zadávaných postupem dle čl. IX odst. 5, čl. X a XI Podmínek pro
zadávání zakázek (příloha č. V Pokynů) tato zadávací řízení týkající se projektu dopředu oznámit ORPP. Tuto
povinnost mají všichni žadatelé, jejichž projekt byl úspěšně zaregistrován.
Oznámení o plánovaném zadávacím řízení musí vedoucí ORPP obdržet 5 pracovních dní před zasedáním komise
pro otevírání obálek a hodnoticí komise.
Oznámení je zasíláno elektronicky či doporučenou poštou ve formě pozvánky, která musí obsahovat tyto údaje:


název příjemce dotace;



název projektu;



identifikaci předmětu zadávacího řízení;



místo a čas konání komise;



složení komise.

Spolu s pozvánkou je příjemce povinen zaslat vedoucímu ORPP v elektronické podobě i úplnou zadávací
dokumentaci zpracovanou ke dni oznámení s výjimkou projektové dokumentace.
Po obdržení oznámení vedoucí ORPP posoudí, zda se někdo z projektových a/nebo finančních manažerů ORPP
zasedání komise daného zadávacího řízení v roli pozorovatele zúčastní, či nikoliv. Manažer ORPP, který se
zasedání zúčastní, oznámí své kladné rozhodnutí zúčastnit se zasedání komise příjemci (statutárnímu zástupci a
kontaktní osobě) elektronickou poštou. Zadavatel následně zajistí, aby se zástupce/i ORPP mohl/i zúčastnit
otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Na základě závěrů vyplývajících z účasti manažera ORPP na zadávacím řízení mohou manažeři ORPP
či vedoucí ORPP rozhodnout o provedení fyzické kontroly.
Příjemce o zadávacích řízeních plánovaných, vyhlášených či uzavřených v rámci projektu informuje ORPP
taktéž prostřednictvím monitorovacích hlášení a monitorovacích zpráv, včetně dodání kopie požadované
dokumentace k zadávacímu řízení v rámci příloh monitorovacího hlášení/zprávy (viz kapitola VI. 3
Monitorování projektu).
Na základě výsledků kontroly poskytnutých informací a dokumentace k zadávacímu řízení v rámci
monitorovacího hlášení/zprávy mohou projektový a finanční manažer ORPP rozhodnout o provedení fyzické
kontroly interim (viz dále kapitola V. Veřejnosprávní kontrola na místě).

