Veřejné zakázky a odpovědné veřejné zadávání
Anotace: Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky s problematikou veřejných zakázek a s principy odpovědného veřejného zadávání. Prostřednictvím kurzu získá účastník základní znalosti z oblasti zadávání veřejných zakázek. Účastník se
naučí orientovat v právní úpravě k zadávání veřejných zakázek a správně aplikovat
příslušná ustanovení na konkrétních veřejných zakázkách v praxi. Účastníci si v rámci kurzu osvojí správné vedení zadávacích a výběrových řízení, a to od nastavení zadávacích podmínek, přes následný výběr dodavatele, až po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, včetně uveřejnění smlouvy a případných změn ze smlouvy.
Účastník kurzu by měl po absolvování kurzu být schopen rovněž rozpoznat, jakými
pravidly se při zadávání konkrétní veřejné zakázky řídit, jak vybrat nejvhodnější
druh zadávacího řízení pro danou veřejnou zakázku a v neposlední řadě by měl být
schopen nastavit takové požadavky na kvalifikaci, aby byly stanoveny adekvátně
a plně v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek. Kurz obsahuje ilustrační
příklady z praxe, otázky a úkoly a umožňuje komunikaci s tutorem.
Časová dotace: 35 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)
Rámcový vzdělávací program:
1. Úvod do veřejných zakázek a základní pojmy
seznámení s problematikou veřejných zakázek, základními pojmy a definicemi
z praxe, přehled legislativy
2. Režimy veřejných zakázek
dělení veřejných zakázek na základě předpokládané hodnoty a s tím souvisejícími
režimy zadávání veřejných zakázek
3. Druhy zadávacích řízení
jednotlivé druhy zadávacích řízení – základní informace a povinnosti se zadávacím řízením spojené
4. Základní zásady zadávání veřejných zakázek
rozdělení a popis zásad zadávání veřejných zakázek, teoretická východiska, podklady, odkazy na rozhodnutí soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
způsoby stanovení předpokládané hodnoty (dle typu smlouvy a předmětu zakázky), stanovení předpokládané hodnoty u zakázky malého rozsahu
6. Základní ustanovení o zadávacích řízeních
vybrané instituty zákona (nejčastěji používané instituty společné pro většinu zadávacích řízení), využití u zakázek malého rozsahu
7. Veřejné zakázky malého rozsahu
aplikace zákona č. 134/2016 Sb., na zakázky malého rozsahu, povinnosti plynoucí
ze zákona
8. Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky
dělení zakázek do podlimitního a nadlimitního režimu, výjimky v zadávání
9. Jednotlivé druhy řízení
detailní popis jednotlivých druhů zadávacích řízení, lhůty úkonu

Veřejné zakázky a odpovědné veřejné zadávání
10. Kvalifikace
druhy kvalifikací, specifika kvalifikací v jednotlivých druzích zadávacích řízení,
prokazovaní kvalifikací.
11. Obrana proti postupu zadavatele
popis problematiky, povinnosti spojené s obranou proti postupu zadavatele
(blokační lhůty, řádné vypořádání námitek), kontrola poskytovatele dotace, kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.
12. Uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku
uveřejňovací povinnosti dle zákona č. 134/2016 Sb., (uveřejňování smluv, skutečně uhrazená cena), provázanost zákona o zadávání veřejných zakázek se zákonem o registru smluv.
13. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
podstatné a nepodstatné změny smlouvy, praktická aplikace ustanovení § 222
zákona č. 134/2016 Sb. na možné změny v průběhu realizace zakázky.
14. Odpovědné veřejné zadávání
modelové příklady, teoretický a filozofický smysl odpovědného zadávání modelové příklady.

Časová dotace:
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT
1. Úvod do veřejných zakázek a základní pojmy
2. Režimy veřejných zakázek
3. Druhy zadávacích řízení
4. Základní zásady zadávání veřejných zakázek
5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
6. Základní ustanovení o zadávacích řízeních
7. Veřejné zakázky malého rozsahu
8. Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky
9. Jednotlivé druhy řízení
10. Kvalifikace
11. Obrana proti postupu zadavatele
12. Uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku
13. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
14. Odpovědné veřejné zadávání
Celková doba vzdělávání

ČASOVÁ DOTACE
4 výukové hodiny
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4 výukové hodiny
35 výukových hodin

