
 

   

Výklad k Metodice zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3 a 1.4 D9 

 

Bod 2.5 Posouzení a hodnocení nabídek: 
Není možné použít kvalifika ční kritéria jako hodnotící  (např. reference, zkušenosti 
realizačního týmu, kvalifikace realizačního týmu). Na vzdělávání nelze běžně aplikovat 
výjimku umožněnou větou „…ledaže by výjimečně z  předmětu zakázky vyplývala nezbytnost 
použití takových kritérií…“. Nezbytnost musí být schopen zadavatel prokázat. Tato výjimka je 
použitelná pouze v případech, kde by bez použití takových kritérií nemohl výběr (provedení 
hodnocení nabídek) vůbec proběhnout (což vzdělávání není, jak ukazují VŘ, která se bez 
takových kritérií obešla). Požadavky na kvalitu realizačního týmu lze zahrnout do 
kvalifikačních kritérií. 
V případě zařazení kvalifikačních kritérií mezi hodnotící kritéria je nutno dle výkladu ŘO OP 
LZZ celé VŘ v režimu ex-post financování považovat za nezpůsobilé a tudíž všechny výdaje 
spojené s tímto VŘ krátit. Jediným možným řešením je VŘ, případně i smlouvu vzešlou 
z tohoto chybného VŘ, zrušit a vyhlásit jej znovu. 

 

Bod 2.8.1. Nedostate čný po čet dodavatel ů: 
Pokud je charakter plnění jedinečný a může ho poskytnout pouze jediný dodavatel na trhu, 
může zadavatel oslovit tohoto jediného dodavatele. Jedinečnost doloží příjemce nejlépe 
například licenční smlouvou nebo jiným dokumentem potvrzujícím výhradní právo pro dané 
plnění pro území České republiky. Pokud neexistuje licenční smlouva (například u menších 
výrobců vlastního softwaru), je toto možné doložit čestným prohlášením příjemce, 
eventuálně doplněným analýzou trhu nebo jiným relevantním podkladem. V případě potřeby 
(pochybností) je poskytovatel oprávněn si vyžádat podle vlastního uvážení takové 
dokumenty, z kterých bude schopen jedinečnost plnění posoudit. Obdobným způsobem je 
třeba zdůvodnit, pokud je vyhlášeno VŘ a je osloven menší než požadovaný počet 
potencionálních dodavatelů pro danou kategorii. V případě nemožnosti konání VŘ kvůli 
nedostatečnému počtu dodavatelů (např. kvůli know-how či výhradnímu zastoupení výrobce 
produktu, který se bude školit), je vhodné na tuto skutečnost upozornit již v projektové 
žádosti, případně nejpozději před přímým zadáním zakázky výhradnímu dodavateli. 
Poskytovatel podpory poté rozhodne o oprávněnosti tohoto postupu. V případě oprávněnosti 
postačí doložit pouze potvrzenou objednávku a smlouvu s výhradním dodavatelem (včetně 
dodatku o součinnosti při finanční kontrole). Při nedostatečném či nerelevantním zdůvodnění 
specifičnosti dodavatele si poskytovatel podpory vyhrazuje právo nepovolit přímé zadání 
zakázky. 

 

Bod 2.2 P ředmět a hodnota zakázky/díl čí plnění 

Zadavatel nesmí ve výzvě a zadávací dokumentaci uvádět obchodní názvy a výrobce 
poptávaného plnění - toto je považováno za diskriminaci.  V případě, že je uvedení 
konkrétního názvu nezbytné, musí deklarovat, že akceptuje i obdobný předmět plnění. 

Metodika D9 umožňuje realizovat VŘ s možností uplatnění dílčího plnění. Tato skutečnost 
musí být uvedena ve výzvě k podání nabídek a ZD, viz bod 2.2 D9. Příjemce volí režim VŘ 
na základě součtu předpokládaných hodnot všech dílčích plnění, na každou část je možno 
dát samostatnou nabídku a každá část se hodnotí zvlášť dle určených hodnotících kritérií.  


