Pokyn 7
Materiál je uveřejňován z důvodu nutnosti informovat o úpravách Výzvy č. 4
k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního
programu, Oblasti intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti – aktivita a)
podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR a b)
vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podpora
spolupracujících organizací a jejích příloh.
S platností od 31. 3. 2014 dochází k úpravě a doplnění textu Příručky pro žadatele
a příjemce, oblast intervence 3.3, Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) a b).

Dochází:
a)
k úpravě textů v Příručce pro žadatele a příjemce, oblast intervence 3.3,
Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) a b)
b)
k změně celé Přílohy č. 7 Metodiky zadávání zakázek pro Integrovaný
operační program a jejích příloh
c)
k úpravě textu Přílohy č. 5 Manuál pro hodnocení projektů, kapitola č. 6
Hodnocení kvality projektů, odstavec Posouzení stavební části (str.16)
d)

k úpravě textu ve Výzvě, změna ukončení příjmu žádostí

Ad a) Změna Příručky pro žadatele a příjemce, oblast intervence 3.3,
Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a), b) se týká:
– aktualizace kapitol:
3.2.1 Forma projektové žádosti – str. 30
3.4.3 Hodnocení kvality (věcné hodnocení) a výběr projektů – str. 42
4.5 Podmínky pro zadávání zakázek – str. 51
6.3 Způsob proplácení - str. 57

 PŽP a) a b), kapitola 3.2.1 Forma projektové žádosti - str. 30
Nahrazuje se text:
projektové dokumentaci ve vhodném stupni (pro akce stavební zejm. ve stupni pro
výběr zhotovitele a realizaci stavby, pro akce charakteru nákupu nemovitostí
dokumentace skutečného provedení apod.) a výkazu výměr a rozpočtu zpracovaný
projektantem (případně odborným rozpočtářem) oceněným podle platného
sazebníku ve formátu .xls (s uvedením jeho názvu), jednotlivé položky musí být
rozepsány, nepřípustné jsou komponenty a soubory. Výkaz výměr bude včetně
kalkulace cen projektových prací a ceny TDI (Technický dozor investora).
Elektronická verze výkazu výměr musí být dodána v programu Microsoft Excel,
případně jiném kompatibilním programu. Pokud před vydáním registrace projektu
ještě nebyla zpracovaná projektová stavební dokumentace a položkový rozpočet
bude tato dokumentace předána na P-CRR bez zbytečných průtahů hned po jejich
převzetí od projektanta a to písemně i v elektronické formě. Nejpozději však před
odevzdáním předmětné zadávací dokumentace na stavební dílo na P-CRR ke
schválení. Bez „ Zprávy o posouzení projektové dokumentace a rozpočtů“
vypracované certifikovaným specialistou nelze tento tendr vypsat.
Novým textem:
projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a rozpočtu zpracované dle
vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr.

 PŽP a) a b), kapitola 3.4.3 Hodnocení kvality (věcné hodnocení) a výběr
projektů - str. 42
Odstraňuje se bez náhrady text:
Kromě věcného hodnocení projektu podle hodnotících kritérií je prováděno stavební
posouzení. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr bude posuzována
nezávislým externím subjektem (není tím míněn externí hodnotitel) certifikovaným
v oblasti inženýrské a poradenské činnosti ve stavebnictví. Výsledkem hodnocení
bude „Zpráva o posouzení projektové dokumentace a rozpočtů“. U projektů, které při
podání projektové žádosti na CRR ještě nemají zpracovanou projektovou stavební
dokumentaci a položkový rozpočet, bude toto posouzení provedeno ihned po jejich
doložení, nejpozději však před schválením zadávací dokumentace P-CRR. Bez
„Zprávy o posouzení projektové dokumentace a rozpočtů“ od certifikovaného
hodnotitele nelze tendr vypsat.

Novým textem:
PŽP a) a b), kapitola 3.4.3 - str. 42 (navazuje na konec stávajícího textu):
Kontrola stavební části projektu
Kromě věcného hodnocení projektu podle hodnotících kritérií je prováděno stavební
posouzení. Aby mohlo být toto posouzení provedeno, předá CRR na MPSV, po
kontrole zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, projektovou
dokumentaci pro výběr zhotovitele zpracovanou dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s aktuálním výkazem výměr.
Dokumentace musí obsahovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby, výkaz
výměr a kontrolní rozpočet projektanta a musí být předány v listinné i elektronické
formě.
Kontrola stavební části projektu probíhá v období po schválení vypsání zakázky CRR
a to u všech projektů.
Posuzovatelem u zakázek se celkovými stavebními náklady nad 3 mil. Kč bez DPH,
je Ministerstvem práce nasmlouvaný nezávislý externí subjekt certifikovaný v oblasti
inženýrské a poradenské činnosti ve stavebnictví (není tím míněn externí
hodnotitel).Posouzení se obvykle provede nejpozději do 10 pracovních dnů od
převzetí zakázky od MPSV.
Pouze u zakázek s celkovými stavebními náklady do 3 mil. Kč bez DPH, provede
posouzení přímo pracovník MPSV, a to do 5 pracovních dnů od převzetí složky
projektu.
Ke každému žadatelem předloženému projektu obsahujícímu stavební část, bude
zpracována Zpráva - výsledné posouzení projektové dokumentace a výkazu výměr.
U všech projektů posuzovaných externí firmou (dodavatelem) bude obsahovat:


kontrolní rozpočet zpracovaný dodavatelem (není nutný v případě, že se
zjištění dodavatele shodují s posuzovaným rozpočtem),1



odborné vyjádření posuzovatele k předložené projektové dokumentaci
(PD) z hlediska její úplnosti, vyjádření dodavatele k rozpočtu, použitým
postupům a materiálům, a posouzení výsledné ceny, včetně závěrečného
souhrnného výroku v kvalifikaci takto:
1. vyhovující,
2. vyžadující doplnění/úpravy (přesný výčet),
3. nevyhovující.

Jeden originál posouzení je uložen do složky projektu a případné problémy
s dodavatelem se oznamují VO 682 (pro případ kontroly, nekvalitního plnění apod.).

1

externím dodavatelem

U všech projektů, kde náklady stavební části nepřesáhnou 3 miliony Kč bez DPH,
bude Zpráva obsahovat minimálně vyjádření posuzovatele k předložené projektové
dokumentaci (PD) z hlediska její úplnosti, vyjádření k rozpočtu a posouzení výsledné
ceny, včetně závěrečného souhrnného výroku v kvalifikaci takto:
1. vyhovující,
2. vyžadující doplnění/úpravy (přesný výčet),
3. nevyhovující.
Posudky slouží jako podklad pro MPSV. Při zjištění níže uvedených nedostatků
požádá MPSV elektronicky předkladatele o vysvětlení (s přesným vyznačením
důvodu):


stavebních, technologických, statických, či jiných pochybení technické povahy,
které by mohly mít vliv na dílo a event. vícepráce;



vad ve výkaze výměr,
a TZ s grafickou částí;



úplnosti PD a rozpočtu, duplicit, nad- a podhodnocenosti rozpočtových
položek, příp. rozporů ve výkaze výměr, TZ a grafické části;



nesouladu předložené PD se stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami,
případně dalšími souvisejícími předpisy.

použitých

položkách

a

ve

shodě

rozpočtu

Po obdržení stanoviska nebo doplňujících materiálů od předkladatele, provede
posuzovatel jejich ověření (komunikace probíhá pouze e-mailem) a následně svůj
verdikt upraví (tento postup je možné opakovat). U formálních nedostatků provede
ověření doložených informací vždy MPSV, o čemž provede do složky písemný
záznam a Zpráva-výsledné posouzení se již externím posuzovatelem neopravuje.
Rozdíl v žadatelem předloženém a kontrolním rozpočtu však nesmí být
způsoben výše uvedenými technickými, technologickými a formálními
nedostatky předloženého projektu.
Výsledné posouzení projektové dokumentace bude použito jako podklad při
provedení VSK v případě, že i po doplnění a vysvětlení od příjemce bude rozdíl
rozpočtu příjemce a rozpočtu kontrolního přesahovat tolerovatelné hodnoty, a ani po
vysoutěžení zakázky se příjemce nedostal do intervalu akceptovatelné odchylky,
nebo bude PD označena i v doplněném a aktualizovaném posudku výrokem
„nevyhovující“.
MPSV nepřebírá zodpovědnost za zpracování prováděcí projektové
dokumentace ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění
a ani ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění.

 PŽP a) a b), kapitola 4.5 Podmínky pro zadávání zakázek - str. 51
Nahrazuje se text:
Pokud projekt před vydáním registračního listu ještě neměl zpracovanou projektovou
stavební dokumentaci a položkový rozpočet, budou tyto dokumenty předány na
MPSV bez zbytečných průtahů ihned po jejich převzetí od dodavatele, a to v
písemné i elektronické formě (*.xls) nejpozději však před podáním žádosti
o schválení předmětné zadávací dokumentace na stavební dílo místně příslušnou
pobočkou CRR. Bez „Zprávy o posouzení projektové dokumentace a rozpočtů“ (viz
kapitola 3.4) vypracované certifikovaným specialistou nelze tento tendr vypsat.
Novým textem:
Poskytovatel dotace v této výzvě připouští realizaci zakázek na stavební práce,
jejichž součástí je projektová činnost (tzn. stavba včetně projektové dokumentace),
pokud budou tyto zakázky zadávány v souladu s Metodikou zadávání zakázek IOP
oblast intervence 3.1 a 3.3 a pokud budou součástí plnění zakázek projektové
dokumentace a výkazy výměr zpracované v rozsahu realizační dokumentace. I tyto
dokumenty je příjemce povinen předložit cestou CRR na MPSV ke kontrole stavební
části projektu popsané v kap. 3.4.3.

 PŽP a) a b), kapitola 6.3 Způsob proplácení - str. 57
Nahrazuje se text:
Na základě Stanovení výdajů vyhotoví MPSV Pokyn k nastavení rozpočtového limitu
na částku odpovídající výši finančních prostředků ze SR a SF na daný kalendářní
rok.
Úhrada samotných faktur zhotoviteli probíhá z prostředků SR. Před jejich
proplacením se faktury předkládají ke kontrole místně příslušné pobočce CRR, která
vykoná celkovou kontrolu dokladů projektu, která spočívá v posouzení věcné,
finanční a formální správnosti. Přiložené faktury posoudí z hlediska způsobilých
a nezpůsobilých fakturovaných částek a označí dle způsobu označení originálů
faktur.

Novým textem:
Na základě Stanovení výdajů proběhne provedení rezervace v Integrovaném
informační systému Státní pokladny.

Úhrada samotných faktur zhotoviteli probíhá z prostředků SR. Před jejich
proplacením se faktury předkládají ke kontrole místně příslušné pobočce CRR, která
vykoná celkovou kontrolu dokladů projektu, která spočívá v posouzení věcné,
finanční a formální správnosti. Předložení faktur ke kontrole a jejich schválení může
být provedeno i elektronickou cestou. Finanční manažer CRR může některé další
výdaje označit jako nezpůsobilé, ke každé faktuře uvede celkovou výši způsobilých
a případně i nezpůsobilých výdajů.

Ad b) Změna Přílohy č. 7 Metodiky zadávání zakázek pro Integrovaný
operační program a jejích příloh
Úprava:
A. Příloha č. 07

Metodika zadávání zakázek pro IOP, 3.1 a 3.3

B. Příloha č. 07 a) Přílohy k Metodice zadávání zakázek Integrovaný operační
program, Oblast intervence 3.1 a 3.3
C. Příloha č. 7 b) Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných
ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v programovém období 2007-2013

Nové znění:
A. Příloha č. 07

Metodika zadávání zakázek pro IOP, 3.1 a 3.3

B. Příloha č. 07 a) Přílohy k Metodice zadávání zakázek Integrovaný operační
program, Oblast intervence 3.1 a 3.3
C: Příloha č. 7 b) Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných
ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v programovém období 2007-2013

Ad c) Úprava textu Přílohy č. 5 Manuál pro hodnocení projektů, kapitola
č. 6 Hodnocení kvality projektů, odstavec Posouzení stavební části
Nahrazuje se text:
Odstraňuje se bez náhrady celý odstavec Posouzení stavební části (str.16)
Text v kapitole č.6 Hodnocení kvality projektů, Posouzení stavební části (str.16) se
v plném rozsahu nahrazuje textem Kontrola stavební části projektu, který byl
písmenem b) tohoto pokynu vložen do kapitoly 3.4.3 Hodnocení kvality (věcné
hodnocení) – str.42 PŽP a) a b).
Ad d)

Ad d) k úpravě textu ve Výzvě, změna ukončení příjmu žádostí – odstavec
Termíny výzvy
Nahrazuje se text:
Ukončení příjmu žádostí:

31. března 2014

Novým textem:
Ukončení příjmu žádostí:

31. května 2014

