Příloha 13

ID

Veřejné zakázky - datové položky

Název DP

ID datové
položky

Zařazení

Okruh datových
položek
"Formulář"

Datová oblast
"Položka Menu
Modulu"

Výklad (definice)

Text nápovědy v IS KP14+ / CSSF14+

Výklad položky. (Možno rozšířit o
Výklad položky pro uživatele v ISKP14+.
sloupec s textem nápovědy. Pokud ne, Totožný s výkladem nebo upravený.
pak v nápovědě bude zobrazen výklad
DP).

Plnění

Metodická
závaznost

Žádost o podporu
(dvoukolové
hodnocení)

Výběr: Textové
Povinná k vyplnění / Předběžná = datová
pole/Číselník/Datum/Číslo/Proce povinná k zobrazení / položka vzniká na
nto/Automatika
nepovinná
předběžné žádosti o
podporu (tj. v prvním
kole dvoukolového
hodnocení); Plná =
datová položka
vzniká až na plné
žádosti o podporu (tj.
ve druhém kole
dvoukolového
hodnocení)

Stav realizace
veřejné zakázky
Plánována /
Připravena k
zahájení / Zahájena /
Připravena k zadání /
Nezahájena / Zadána
/ Předběžné opatření
/ Zrušena ze strany
ÚOHS / Zrušena ze
strany zadavatele /
Splněna / Částečně
splněna / Nesplněna
/ Zákaz plnění
smlouvy ze strany
ÚOHS

Program
spolufinancovaný z
ESF, EFRR a FS individuální
projekty
Upřesnění, z jakého A = povinná datová
metodického
položka, ŘO zadává
dokumentu daná DP do CSSF14+; AM =
vyplývá, proč je
povinná datová
zavedena.
položka, plní se
automaticky v
CSSF14+; V =
volitelná / nepovinná
datová položka, ŘO
může, ale nemusí
zahrnout položku do
formuláře; N/A =
nerelevantní
Metodické
zdůvodnění

Program
spolufinancovaný z
ESF, EFRR a FS zjednodušené
projekty
A = povinná datová
položka, ŘO zadává
do CSSF14+; AM =
povinná datová
položka, plní se
automaticky v
CSSF14+; V =
volitelná / nepovinná
datová položka, ŘO
může, ale nemusí
zahrnout položku do
formuláře; N/A =
nerelevantní

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce individuální
projekty
A = povinná datová A = povinná datová
položka, ŘO zadává položka, ŘO zadává
do CSSF14+; AM = do CSSF14+; AM =
povinná datová
povinná datová
položka, plní se
položka, plní se
automaticky v
automaticky v
CSSF14+; V =
CSSF14+; V =
volitelná / nepovinná volitelná / nepovinná
datová položka, ŘO datová položka, ŘO
může, ale nemusí
může, ale nemusí
zahrnout položku do zahrnout položku do
formuláře; N/A =
formuláře; N/A =
nerelevantní
nerelevantní

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce mikroprojekty

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z spolufinancovaný z
ENRF - individuální
EZFRV - individuální EZFRV - plošná
projekty
opatření
projekty

A = povinná datová
položka, ŘO zadává
do CSSF14+; AM =
povinná datová
položka, plní se
automaticky v
CSSF14+; V =
volitelná / nepovinná
datová položka, ŘO
může, ale nemusí
zahrnout položku do
formuláře; N/A =
nerelevantní

A = povinná datová A = povinná datová A = povinná datová
položka, ŘO předává položka, ŘO předává položka, ŘO předává
z IS SZIF do
z IS SZIF do
z IS SZIF do
MS2014+; AM =
MS2014+; AM =
MS2014+; AM =
povinná datová
povinná datová
povinná datová
položka, plní se
položka, plní se
položka, plní se
automaticky v
automaticky v
automaticky v
MS2014+; V =
MS2014+; V =
MS2014+; V =
volitelná / nepovinná volitelná / nepovinná volitelná / nepovinná
datová položka, ŘO datová položka, ŘO datová položka, ŘO
může, ale nemusí
může, ale nemusí
může, ale nemusí
předávat z IS SZIF do předávat z IS SZIF do předávat z IS SZIF do
MS2014+; N/A =
MS2014+; N/A =
MS2014+; N/A =
nerelevantní, ŘO
nerelevantní, ŘO
nerelevantní, ŘO
nepředává z IS SZIF nepředává z IS SZIF nepředává z IS SZIF
do MS2014+
do MS2014+
do MS2014+

Program
spolufinancovaný z
ESF, EFRR a FS velké projekty

N/A = nerelevantní
277_001

Pořadové číslo
veřejné zakázky

Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

Údaj, který slouží k identifikaci zakázky
v rámci dané operace a indikuje pořadí
zadávání údajů o veřejných zakázkách
do MS2014+ v rámci dané operace.
Číslo se generuje automaticky při
zadání každé další VZ do MS2014+.

277_002

Partner

Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

277_003

Pracovní název
veřejné zakázky

Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

Identifikace partnera, který je
zadavatelem veřejné zakázky.
Relevantní pouze pro projekty
spolufinancované v cíli EÚS.
Pracovní název veřejné zakázky do Pracovní název veřejné zakázky do doby
doby vyhlášení zakázky.
vyhlášení zakázky.

277_004

Předpokládaný druh
veřejné zakázky

Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

277_005

Předpokládaný další
druhu veřejné
zakázky
Stručný popis
předpokládaného
předmětu veřejné
zakázky
Předpokládaný kód
CPV

Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

277_006

Předpokládaný typ
Předpokládané údaje Veřejné zakázky
kontraktu
o veřejné zakázce
zadávacího/výběrové
ho řízení

žádost o podporu /
projekt

277_007

Předpokládaný režim Předpokládané údaje Veřejné zakázky
veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

277_0051

277_0052

Určení předpokládaného druhu
veřejné zakázky, tj. co bude
předmětem smlouvy na veřejnou
zakázku.
V případě zakázek smíšeného
předmětu se uvede hlavní předmět VZ,
který je možné určit podle pravidel
vymezených v ZVZ § 8 odst. 2, § 9
odst. 2 a § 10 odst. 2 / § 14 ZZVZ.
Volí se jedna položka z číselníku.
Určení dalšího (vedlejšího) druhu
veřejné zakázky se smíšeným
předmětem.
Stručný popis předpokládaného
předmětu plnění, tj. předmětu smlouvy
na veřejnou zakázku.
Výběr předpokládaného hlavního kódu
předmětu veřejné zakázky dle
klasifikace CPV (Common
Procurement Vocabulary, společný
slovník pro veřejné zakázky v EU).
Výběr
předpokládaného
typu
uzavírané smlouvy mezi zadavatelem
a dodavatelem. Volí se jedna položka
z číselníku.

Výběr kategorie veřejné zakázky dle
její předpokládané hodnoty (režimu)
podle ZVZ / ZZVZ, příp. mimo režim
ZVZ / ZZVZ, a závazných dokumentů
programu.
Volí se jedna položka z číselníku.

Údaj, který slouží k identifikaci zakázky v
rámci dané operace a indikuje pořadí
zadávání údajů o veřejných zakázkách do
MS2014+ v rámci dané operace.
Číslo se generuje automaticky při zadání
každé další VZ do MS2014+.

číslo

povinná k naplnění

Plánována

A

A

A

číselník

povinná k naplnění

Plánována

N/A

N/A

N/A

textové pole

volitelná

Plánována

A

A

A

Určení předpokládaného druhu veřejné
zakázky, tj. co bude předmětem smlouvy na
veřejnou zakázku.
V případě zakázek smíšeného předmětu se
uvede hlavní předmět VZ, který je možné
určit podle pravidel vymezených v ZVZ § 8
odst. 2, § 9 odst. 2 a § 10 odst. 2 / § 14
ZZVZ.
Volí se jedna položka z číselníku.

Číselník:
- dodávky
- služby
- stavební práce

povinná k naplnění

Plánována

A

A

A

A

Určení dalšího (vedlejšího) druhu veřejné
zakázky se smíšeným předmětem.

textové pole

volitelná

Plánována

V

V

V

Stručný popis předpokládaného předmětu
plnění, tj. předmětu smlouvy na veřejnou
zakázku.

textové pole (max. 1 000 znaků) volitelná

Plánována

V

V

Plánována

V

Plánována

Výběr předpokládaného hlavního kódu
Číselník dle IS VZ
předmětu veřejné zakázky dle klasifikace
CPV (Common Procurement Vocabulary,
společný slovník pro veřejné zakázky v EU).

volitelná

povinná k naplnění
Číselník:
- smlouva
- rámcová smlouva dle ZVZ /
rámcová dohoda dle ZZVZ
- dynamický nákupní systém
- smlouvy na části VZ dle § 98
ZVZ / smlouvy na části VZ dle §
35 ZZVZ
- dle polské legislativy
povinná k naplnění
Výběr kategorie veřejné zakázky dle její
Číselník pro cíl IRZ:
předpokládané hodnoty (režimu) podle ZVZ - nadlimitní
/ ZZVZ, příp. mimo režim ZVZ / ZZVZ, a
- podlimitní
závazných dokumentů programu.
- malého rozsahu (malé
Volí se jedna položka z číselníku.
hodnoty)
- vyšší hodnoty (zakázky mimo
režim ZVZ / ZZVZ s
předpokládanou hodnotou
nejméně 2 000 000 Kč bez DPH
pro zakázky na dodávky a služby
a nejméně 6 000 000 Kč bez
DPH v případě zakázek na
stavební práce)
Výběr předpokládaného typu uzavírané
smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem.
Volí se jedna položka z číselníku.

Číselník pro cíl EUS:
- nadlimitní
- podlimitní
- malého rozsahu (malé
hodnoty)
- vyšší hodnoty (zakázky mimo
režim ZVZ / ZZVZ s
předpokládanou hodnotou
nejméně 2 000 000 Kč bez DPH
pro zakázky na dodávky a služby
a nejméně 6 000 000 Kč bez
DPH v případě zakázek na
stavební práce)
- dle polské legislativy - nad 50
tis. PLN (povinnost uplatnit
proceduru konkurence)
- dle polské legislativy - nad 30
Určení, zda hodnota veřejné zakázky / Číselník:
povinná k naplnění
soutěže bude mít za následek povinnost - ano
zaslání oznámení na Úřad pro publikace - ne
Evropské unie? Volí se jedna položka z
číselníku.

277_008

Řízení přesahující
limity unie

Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

Určení, zda hodnota veřejné zakázky /
soutěže bude mít za následek
povinnost zaslání oznámení na Úřad
pro publikace Evropské unie? Volí se
jedna položka z číselníku.

277_009

Veřejná zakázka je
významná dle §16a
ZVZ

Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

Určení, zda se jedná o VZ významnou Určení, zda se jedná o VZ významnou dle
dle §16a ZVZ. Nerelevantní pro VZ dle §16a ZVZ. Nerelevantní pro VZ dle ZZVZ.
ZZVZ.

checkbox

povinná k zobrazení

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

N/A

N/A

N/A

V

V

N/A

N/A

N/A

V

V

V

v řešení N/A

v řešení N/A

v řešení N/A

V

V

V

V

v řešení N/A

v řešení N/A

v řešení N/A

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Plánována

A

A

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Plánována

A

A

A

N/A

A

N/A

N/A

N/A

Plánována

A

A

A

N/A

N/A

N/A

A

A

277_010

Specifikace druhu
zadavatele

Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

Výběr druhu zadavatele veřejné
zakázky dle ZVZ / ZZVZ.
Volí se jedna položka z číselníku.

Výběr druhu zadavatele veřejné zakázky dle Číselník:
povinná k naplnění
ZVZ / ZZVZ.
- veřejný
Volí se jedna položka z číselníku.
- sektorový (dle ZVZ) / zadavatel
sektorové VZ (dle ZZVZ)
- dotovaný (dle ZVZ) / zadavatel
dotované VZ (ZZVZ)
- centrální
- jiný, který není definován v ZVZ
/ ZZVZ

Plánována

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z
spolufinancovaný z
ESF, EFRR a FS ESF, EFRR a FS ESF, EFRR a FS individuální
zjednodušené
velké projekty
projekty
projekty
A
A
A

277_011

Sdružení zadavatelů Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

Určení, zda se jedná o sdružení
zadavatelů.

Určení, zda se jedná o sdružení zadavatelů. checkbox

povinná k zobrazení

Plánována

A

A

A

277_012

Předpokládané
datum zahájení
zadávacího /
výběrového řízení

Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

Datum, kdy žadatel předpokládá zahájení
dd.mm.rrrr
zadávacího / výběrového řízení. Jedná se o
indikativní údaj, který slouží pro potřeby
řízení a monitorování pokroku v realizaci
dané operace (projektu).
Volba z kalendáře.

povinná k naplnění

Plánována

A

A

A

A

277_013

Předpokládané
datum ukončení
zadávacího /
výběrového řízení

Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

Datum, kdy žadatel předpokládá ukončení
dd.mm.rrrr
zadávacího / výběrového řízení. Jedná se o
indikativní údaj, který slouží pro potřeby
řízení a monitorování pokroku v realizaci
dané operace (projektu). Toto datum
následuje po předpokládaném datu zahájení
zadávacího/výběrového řízení.
Volba z kalendáře. Kontrola vůči
Předpokládanému datu zahájení
zadávacího řízení.

povinná k naplnění

Plánována

A

A

A

A

277_014

Stav veřejné zakázky Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

žádost o podporu /
projekt

Datum, kdy žadatel předpokládá
zahájení zadávacího / výběrového
řízení. Jedná se o indikativní údaj,
který slouží pro potřeby řízení a
monitorování pokroku v realizaci dané
operace (projektu).
Volba z kalendáře.
Datum, kdy žadatel předpokládá
ukončení zadávacího / výběrového
řízení. Jedná se o indikativní údaj,
který slouží pro potřeby řízení a
monitorování pokroku v realizaci dané
operace (projektu). Toto datum
následuje po předpokládaném datu
zahájení zadávacího/výběrového
řízení.
Volba z kalendáře. Kontrola vůči
Předpokládanému datu zahájení
zadávacího řízení
Fáze životního cyklu veřejné zakázky,
která popisuje situaci, ve které se
veřejná zakázka aktuálně nachází.
Jedná se o položku, která je evidovaná
ve všech následujících fázích.
Volí žadatel / příjemce výběrem z
číselníku.

Fáze životního cyklu veřejné zakázky, která číselník - blíže MP monitorování povinná k naplnění
popisuje situaci, ve které se veřejná zakázka
aktuálně nachází. Jedná se o položku, která
je evidovaná ve všech následujících fázích.
Volí žadatel / příjemce výběrem z číselníku.

Plánována

A

A

277_015

Příloha – návrh
zadávací podmínky

žádost o podporu /
projekt

Návrh zadávacích podmínek dle § 17 písm. I Soubor (může být více souborů) volitelná
ZVZ / dle § 36 ZZVZ, vymezující předmět
veřejné zakázky, které předkládá zadavatel
– žadatel / příjemce k posouzení (ke
kontrole) ŘO / ZS.

Připravena k
zahájení

A

277_016

Typ kontraktu
Základní údaje o
zadávacího/výběrové zahájené veřejné
ho řízení
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_017

Pořadové číslo
veřejné zakázky

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Číslo je totožné s číslem založeným v
žádosti o podporu při zadávání
základních údajů o záměru realizovat
veřejnou zakázku do MS2014+.
Přiděluje se „standardní“ VZ, rámcové
smlouvě, dynamickému nákupnímu
systému, VZ dle § 98 ZVZ / VZ dle §
138 ZZVZ.

277_018

Partner

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_019

Pořadové číslo
minitendru

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Identifikace partnera, který je
zadavatelem veřejné zakázky.
Relevantní pouze pro projekty
spolufinancované v cíli EÚS.
Číslo minitendru realizovaného v rámci
rámcové dohody, kde A je pořadové
číslo veřejné zakázky (rámcové
smlouvy dle ZVZ / rámcové dohody dle
ZZVZ) a B je pořadové číslo minitendru
při zadávání základních údajů do
MS2014+. (např. rámcová smlouva /
rámcová dohoda má pořadové číslo
veřejné zakázky 2, pak první minitendr
pod touto rámcovou smlouvou /
rámcovou dohodou má pořadové číslo
2.1 atd.).
Přiřazuje se automaticky.
Přiřazuje se automaticky.

277_020

Pořadové číslo
smlouvy na část VZ
dle § 35 ZZVZ

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_021

Pořadové číslo
smlouvy v rámci
dynamického
nákupního systému

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_022

Číslo smlouvy

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_023

Číslo rámcové
dohody / rámcové
dohody

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

ID

Název DP

Zařazení

Okruh datových
položek

Předpokládané údaje Veřejné zakázky
o veřejné zakázce

Datová oblast

Výklad (definice)

Návrh zadávacích podmínek dle § 17
písm. I ZVZ / dle § 36 ZZVZ,
vymezující předmět veřejné zakázky,
které předkládá zadavatel – žadatel /
příjemce k posouzení (ke kontrole) ŘO
/ ZS.
Výběr typu smlouvy, která má být
uzavřena mezi zadavatelem –
žadatelem / příjemcem a
dodavatelem.
Volí se jedna položka z číselníku.

Text nápovědy v IS KP14+ / CSSF14+

Plnění

Metodická
závaznost

Žádost o podporu
(dvoukolové
hodnocení)

Stav realizace
veřejné zakázky

Metodické
zdůvodnění

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce individuální
projekty

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce mikroprojekty

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z spolufinancovaný z
EZFRV - individuální EZFRV - plošná
ENRF - individuální
projekty
opatření
projekty
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

N/A

N/A

N/A

A

N/A

N/A

N/A

A

N/A

N/A

N/A

A

A

N/A

N/A

N/A

Číselník:
- smlouva
- rámcová smlouva dle ZVZ /
rámcová dohoda dle ZZVZ
- dynamický nákupní systém
- smlouvy na části VZ dle § 98
ZVZ / smlouvy na části VZ dle §
35 ZZVZ
- dle polské legislativy
Číslo ve formátu pořadového
čísla

povinná k vyplnění

Zahájena

A

A

A

A

N/A

A - přenos dat o VZ
nejdříve se stavem
PP30 (Projekt s
právním aktem o
poskytnutí / převodu
podpory), v případě
opatření 2.5 (úhoř) až
s žádostí o platbu

povinná k vyplnění

Zahájena

A

A

A

A

N/A

A

číselník

povinná k naplnění

Zahájena

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Číslo ve formátu A.B
Číslo minitendru realizovaného v rámci
rámcové dohody, kde A je pořadové číslo
veřejné zakázky (rámcové smlouvy dle ZVZ
/ rámcové dohody dle ZZVZ) a B je
pořadové číslo minitendru při zadávání
základních údajů do MS2014+. (např.
rámcová smlouva / rámcová dohoda má
pořadové číslo veřejné zakázky 2, pak první
minitendr pod touto rámcovou smlouvou /
rámcovou dohodou má pořadové číslo 2.1
atd.).
Přiřazuje se automaticky.
Přiřazuje se automaticky.

povinná k vyplnění

Zahájena

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Číslo smlouvy na části VZ uzavřené v
rámci VZ dle § 98 ZVZ / VZ dle § 35
ZZVZ, kde A je pořadové číslo VZ dle
§ 98 ZVZ / VZ dle § 35 ZZVZ a B je
pořadové číslo smlouvy na část VZ dle
§ 98 ZVZ / VZ dle § 35 ZZVZ při
zadávání základních údajů do
MS2014+.
Přiřazuje se automaticky
Číslo smlouvy v rámci dynamického
nákupního systému, kde A je pořadové
číslo dynamického nákupního systému
a B je pořadové číslo smlouvy v rámci
dynamického nákupního systému při
zadávání údajů do MS2014+.
Přiřazuje se automaticky.

Číslo smlouvy na části VZ uzavřené v rámci Číslo ve formátu A.B
VZ dle § 98 ZVZ / VZ dle § 35 ZZVZ, kde A
je pořadové číslo VZ dle § 98 ZVZ / VZ dle §
35 ZZVZ a B je pořadové číslo smlouvy na
část VZ dle § 98 ZVZ / VZ dle § 35 ZZVZ při
zadávání základních údajů do MS2014+.
Přiřazuje se automaticky.

povinná k vyplnění

Zahájena

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Číslo smlouvy v rámci dynamického
Číslo ve formátu A.B
nákupního systému, kde A je pořadové číslo
dynamického nákupního systému a B je
pořadové číslo smlouvy v rámci
dynamického nákupního systému při
zadávání údajů do MS2014+.
Přiřazuje se automaticky.

povinná k vyplnění

Zahájena

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Jedinečné identifikační číslo smlouvy
na „standardní“ VZ, pod kterým je
daná smlouva evidována u zadavatele.
Jedná se o klíč, na základě kterého je
možné identifikovat tuto smlouvu
napříč etapami projektu a více
projekty.
Jedinečné identifikační číslo rámcové
dohody, pod kterým je evidována u
zadavatele. Jedná se o klíč, na
základě kterého je možné identifikovat
rámcovou dohodu napříč etapami
projektu a více projekty.

Jedinečné identifikační číslo smlouvy na
Textové pole
„standardní“ VZ, pod kterým je daná
smlouva evidována u zadavatele. Jedná se o
klíč, na základě kterého je možné
identifikovat tuto smlouvu napříč etapami
projektu a více projekty.

povinná k vyplnění

Zahájena

A

A

A

A - PRV se vyjádří

N/A

A

Jedinečné identifikační číslo rámcové
dohody, pod kterým je evidována u
zadavatele. Jedná se o klíč, na základě
kterého je možné identifikovat rámcovou
dohodu napříč etapami projektu a více
projekty.

povinná k vyplnění

Zahájena

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Výběr typu smlouvy, která má být uzavřena
mezi zadavatelem – žadatelem / příjemcem
a dodavatelem.
Volí se jedna položka z číselníku.

Číslo je totožné s číslem založeným v
žádosti o podporu při zadávání základních
údajů o záměru realizovat veřejnou zakázku
do MS2014+.
Přiděluje se „standardní“ VZ, rámcové
smlouvě, dynamickému nákupnímu
systému, VZ dle § 98 ZVZ / VZ dle § 138
ZZVZ.

textové pole

A

A

ID

Název DP

Zařazení

textové pole

povinná k vyplnění

Zahájena

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z
spolufinancovaný z
ESF, EFRR a FS ESF, EFRR a FS ESF, EFRR a FS individuální
zjednodušené
velké projekty
projekty
projekty
A
A
A

Jedinečné identifikační číslo smlouvy na část textové pole
VZ dle § 98 ZVZ / smlouvy na část VZ dle §
35 ZZVZ, pod kterým je evidována u
zadavatele. Jedná se o klíč, na základě
kterého je možné identifikovat tuto smlouvu
napříč etapami projektu a více projekty.

povinná k vyplnění

Zahájena

A

A

Jedinečné identifikační číslo smlouvy
na jednotlivou zakázku v rámci
dynamického nákupního systému, pod
kterým je evidována u zadavatele.
Jedná se o klíč, na základě kterého je
možné identifikovat tuto smlouvu
napříč etapami projektu a více
projekty
Je-li veřejná zakázka evidována ve
Věstníku veřejných zakázek (dále
VVZ), doplní příjemce její evidenční
číslo ve VVZ.

Jedinečné identifikační číslo smlouvy na
textové pole
jednotlivou zakázku v rámci dynamického
nákupního systému, pod kterým je
evidována u zadavatele. Jedná se o klíč, na
základě kterého je možné identifikovat tuto
smlouvu napříč etapami projektu a více
projekty.

povinná k vyplnění

Zahájena

A

Je-li veřejná zakázka evidována ve Věstníku textové pole
veřejných zakázek (dále VVZ), doplní
příjemce její evidenční číslo ve VVZ.

povinná k zobrazení

Zahájena

žádost o podporu /
projekt

Znění názvu veřejné zakázky při
vyhlášení. V případě, že je veřejná
zakázka uveřejněna ve Věstníku
veřejných zakázek, resp. Informačním
systému veřejných zakázek (ISVZ),
musí se název veřejné zakázky zcela a
přesně shodovat s údaji v poli
II.1.1_"Název přidělený zakázce
veřejným zadavatelem" formuláře
uveřejněného v ISVZ.

Znění názvu veřejné zakázky při vyhlášení. textové pole
V případě, že je veřejná zakázka uveřejněna
ve Věstníku veřejných zakázek, resp.
Informačním systému veřejných zakázek
(ISVZ), musí se název veřejné zakázky
zcela a přesně shodovat s údaji v poli
II.1.1_"Název přidělený zakázce veřejným
zadavatelem" formuláře uveřejněného v
ISVZ.

povinná k vyplnění

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Určení druhu veřejné zakázky, tj. co je
předmětem smlouvy na veřejnou
zakázku.
V případě zakázek smíšeného
předmětu se uvede hlavní předmět VZ,
který je možné určit podle pravidel
vymezených v ZVZ § 8 odst. 2, § 9
odst. 2 a § 10 odst. 2 / § 14 ZZVZ.
Volí se jedna položka z číselníku.

Určení druhu veřejné zakázky, tj. co je
předmětem smlouvy na veřejnou zakázku.
V případě zakázek smíšeného předmětu se
uvede hlavní předmět VZ, který je možné
určit podle pravidel vymezených v ZVZ § 8
odst. 2, § 9 odst. 2 a § 10 odst. 2 / § 14
ZZVZ.
Volí se jedna položka z číselníku.

Číselník:
- dodávky
- služby
- stavební práce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Určení dalšího (vedlejšího) druhu veřejné
zakázky se smíšeným předmětem.

textové pole

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Určení dalšího (vedlejšího) druhu
veřejné zakázky se smíšeným
předmětem.
Stručný popis předmětu plnění, tj.
předmětu smlouvy na veřejnou
zakázku.
Výběr hlavního kódu předmětu veřejné
zakázky dle klasifikace CPV (Common
Procurement Vocabulary, společný
slovník pro veřejné zakázky v EU).

Okruh datových
položek

Datová oblast

277_024

Číslo minitendru

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_025

Číslo smlouvy na
Základní údaje o
část VZ dle § 98 ZVZ zahájené veřejné
/ smlouvy na část VZ zakázce
dle § 35 ZZVZ

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_026

Číslo smlouvy na
část dynamického
nákupního systému

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_027

Evidenční číslo
veřejné zakázky ve
Věstníku veřejných
zakázek, pokud je v
něm evidována
Název veřejné
zakázky

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Veřejné zakázky

277_029

Druh veřejné zakázky Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

277_030

Další druh veřejné
zakázky

277_031

Stručný popis
předmětu veřejné
zakázky
Kód CPV

277_028

277_032

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce
Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce
Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Výklad (definice)
Jedinečné identifikační číslo smlouvy
na minitendr, pod kterým je evidována
u zadavatele. Jedná se o klíč, na
základě kterého je možné identifikovat
tuto smlouvu napříč etapami projektu a
více projekty.
Jedinečné identifikační číslo smlouvy
na část VZ dle § 98 ZVZ / smlouvy na
část VZ dle § 35 ZZVZ, pod kterým je
evidována u zadavatele. Jedná se o
klíč, na základě kterého je možné
identifikovat tuto smlouvu napříč
etapami projektu a více projekty.

Text nápovědy v IS KP14+ / CSSF14+
Jedinečné identifikační číslo smlouvy na
minitendr, pod kterým je evidována u
zadavatele. Jedná se o klíč, na základě
kterého je možné identifikovat tuto smlouvu
napříč etapami projektu a více projekty.

Plnění

Metodická
závaznost

Žádost o podporu
(dvoukolové
hodnocení)

Stav realizace
veřejné zakázky

Metodické
zdůvodnění

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce mikroprojekty

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z spolufinancovaný z
EZFRV - individuální EZFRV - plošná
ENRF - individuální
projekty
opatření
projekty
N/A

N/A

N/A

A

N/A

N/A

N/A

A

A

N/A

N/A

N/A

A

A

A

A

N/A

A

Zahájena

A

A

A

A

N/A

A

povinná k vyplnění

Zahájena

A

A

A

A

N/A

A

povinná k zobrazení

Zahájena

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Stručný popis předmětu plnění, tj. předmětu textové pole (max. 1 000 znaků) volitelná
smlouvy na veřejnou zakázku.

Zahájena

V

V

V

V

V

v řešení N/A

v řešení N/A

v řešení N/A

Výběr hlavního kódu předmětu veřejné
zakázky dle klasifikace CPV (Common
Procurement Vocabulary, společný slovník
pro veřejné zakázky v EU).

Číselník dle IS VZ

Zahájena

V

V

V

V

V

v řešení N/A

v řešení N/A

v řešení N/A

A

N/A

A

A

N/A

A

volitelná

277_033

Druh
Základní údaje o
zadávacího/výběrové zahájené veřejné
ho řízení
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Výběr druhu zadávacího řízení.
Volí se jedna položka z číselníku.

Výběr druhu zadávacího řízení.
Volí se jedna položka z číselníku.

Číselník:
povinná k vyplnění
- otevřené řízení
- užší řízení
- jednací řízení s uveřejněním
- jednací řízení bez uveřejnění
- řízení se soutěžním dialogem
- zjednodušené podlimitní řízení
- inovační partnerství
- zjednodušený režim
- veřejná zakázka na základě
rámcové smlouvy / rámcové
dohody
- veřejná zakázka v dynamickém
nákupním systému
- koncesní řízení
- zadávací řízení mimo režim
zákona o zadávání veřejných
zakázek
- dle polské legislativy

Zahájena

A

A

A

277_034

Režim veřejné
zakázky

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Výběr kategorie veřejné zakázky dle
její předpokládané hodnoty (režimu)
podle ZVZ / ZZVZ, příp. mimo režim
ZVZ / ZZVZ, a závazných dokumentů
programu.
Volí se jedna položka z číselníku.

Výběr kategorie veřejné zakázky dle její
předpokládané hodnoty (režimu) podle ZVZ
/ ZZVZ, příp. mimo režim ZVZ / ZZVZ, a
závazných dokumentů programu.
Volí se jedna položka z číselníku.

povinná k vyplnění
Číselník pro cíl IRZ:
- nadlimitní
- podlimitní
- malého rozsahu (malé
hodnoty)
- vyšší hodnoty (zakázky mimo
režim ZVZ / ZZVZ s
předpokládanou hodnotou
nejméně 2 000 000 Kč bez DPH
pro zakázky na dodávky a služby
a nejméně 6 000 000 Kč bez
DPH v případě zakázek na
stavební práce)

Zahájena

A

A

A

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce individuální
projekty

Číselník pro cíl EUS:
- nadlimitní
- podlimitní
- malého rozsahu (malé
hodnoty)
- vyšší hodnoty (zakázky mimo
režim ZVZ / ZZVZ s
předpokládanou hodnotou
nejméně 2 000 000 Kč bez DPH
pro zakázky na dodávky a služby
a nejméně 6 000 000 Kč bez
DPH v případě zakázek na
stavební práce)
- dle polské legislativy - nad 50
tis. PLN (povinnost uplatnit
proceduru konkurence)
- dle polské legislativy - nad 30

A

A

A

A

ID

Název DP

Zařazení

Okruh datových
položek

Datová oblast

Výklad (definice)

Určení, zda hodnota veřejné zakázky / Číselník:
soutěže má za následek povinnost zaslání - ano
oznámení na Úřad pro publikace Evropské - ne
unie? Volí se jedna položka z číselníku.

povinná k vyplnění

Zahájena

Určení, zda se jedná o VZ významnou dle § checkbox
16a ZVZ. Nerelevantní pro VZ dle ZZVZ

povinná k zobrazení

Zahájena

A

A

Zahájena

A

povinná k vyplnění

Zahájena

Identifikace, že veřejná zakázka je
checkbox
využívána napříč více projekty (operacemi).

volitelná

Určení registračních čísel projektů (operací), textové pole
v rámci kterých je daná veřejná zakázka
také administrována.
V případě více projektů se registrační čísla
projektů oddělují středníkem bez mezer.

volitelná

Plnění

Metodická
závaznost

277_035

Řízení přesahující
limity unie

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_036

Veřejná zakázka je
významná dle §16a
ZVZ
Specifikace druhu
zadavatele

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce
Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_038

Stav veřejné zakázky Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Fáze životního cyklu veřejné zakázky, Fáze životního cyklu veřejné zakázky, která číselník - MP monitorování
popisuje situaci, ve které se veřejná zakázka
která popisuje situaci, ve které se
aktuálně nachází.
veřejná zakázka aktuálně nachází.

277_0381

Veřejná zakázka
napříč projekty

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_0382

Určení dalších
projektů se stejnou
veřejnou zakázkou

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Identifikace, že veřejná zakázka je
využívána napříč více projekty
(operacemi).
Určení registračních čísel projektů
(operací), v rámci kterých je daná
veřejná zakázka také administrována.
V případě více projektů se registrační
čísla projektů oddělují středníkem bez
mezer.

277_039

Příloha - zadávací
podmínky

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Návrh zadávacích podmínek dle § 17 písm. Soubor (může být více souborů) povinná k vyplnění
l) ZVZ / dle § 36 ZZVZ, vymezující předmět
veřejné zakázky, které předkládá zadavatel.

277_040

Datum zahájení
Plán zahájené
zadávacího/výběrové veřejné zakázky
ho řízení

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Návrh zadávacích podmínek dle § 17
písm. l) ZVZ / dle § 36 ZZVZ,
vymezující předmět veřejné zakázky,
které předkládá zadavatel.
Datum, kdy zadavatel - žadatel /
příjemce zahájil zadávacího řízení.
Jedná se o údaj, který slouží pro
potřeby řízení a monitorování pokroku
v realizaci dané operace (projektu).
Kontrola vůči Předpokládané datum
zahájení zadávacího / výběrového
řízení. Toto datum předchází
předpokládanému datu ukončení
zadávacího /výběrového řízení.
Volba z kalendáře.

277_041

Předpokládané
Plán zahájené
datum ukončení
veřejné zakázky
zadávacího/výběrové
ho řízení

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_042

Měna

Plán zahájené
veřejné zakázky

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_043

Předpokládaná
hodnota veřejné
zakázky bez DPH

Plán zahájené
veřejné zakázky

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_044

Předpokládaná
hodnota veřejné
zakázky bez DPH
vážící se k projektu

Plán zahájené
veřejné zakázky

Veřejné zakázky

277_045

Číslo etapy, v rámci
které je veřejná
zakázka plánována /
realizována
Částka
předpokládané
hodnoty veřejné
zakázky bez DPH
vážící se k etapě
projektu
Částka způsobilých
výdajů
předpokládané
hodnoty veřejné
zakázky bez DPH

Plán zahájené
veřejné zakázky

Výše DPH

277_037

277_046

277_047

277_048

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce
Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Základní údaje o
zahájené veřejné
zakázce

Určení, zda hodnota veřejné zakázky /
soutěže má za následek povinnost
zaslání oznámení
na Úřad pro
publikace Evropské unie? Volí se
jedna položka z číselníku.
Určení, zda se jedná o VZ významnou
dle § 16a ZVZ. Nerelevantní pro VZ dle
ZZVZ
Výběr druhu zadavatele veřejné
zakázky dle ZVZ / ZZVZ.
Volí se jedna položka z číselníku.

Program
Program
Program v cíli
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z
Evropská územní
spolufinancovaný z
ESF, EFRR a FS ESF, EFRR a FS spolupráce ESF, EFRR a FS individuální
zjednodušené
individuální
velké projekty
projekty
projekty
projekty
A
A
A
N/A

Text nápovědy v IS KP14+ / CSSF14+

Výběr druhu zadavatele veřejné zakázky dle Číselník:
povinná k vyplnění
ZVZ / ZZVZ.
- veřejný
Volí se jedna položka z číselníku.
- sektorový (dle ZVZ) / zadavatel
sektorové VZ (dle ZZVZ)
- dotovaný (dle ZVZ) / zadavatel
dotované VZ (ZZVZ)
- centrální
- jiný, který není definován v ZVZ
/ ZZVZ

Žádost o podporu
(dvoukolové
hodnocení)

Stav realizace
veřejné zakázky

Metodické
zdůvodnění

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce mikroprojekty
A

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z spolufinancovaný z
EZFRV - individuální EZFRV - plošná
ENRF - individuální
projekty
opatření
projekty
N/A

N/A

N/A

A

N/A

N/A

N/A

A

A

A

N/A

A

A

A

A

A

N/A

A

Zahájena

V

V

V

V

V

v řešení V

v řešení N/A

v řešení V

Zahájena

V

V

V

V

V

v řešení V

v řešení N/A

v řešení V

Zahájena

A

A

A

N/A

N/A

N/A

dd.mm.rrrr

povinná k vyplnění

Zahájena

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Datum, kdy zadavatel - žadatel /
příjemce předpokládá ukončení
zadávacího/výběrového řízení. Jedná
se o indikativní údaj, který slouží pro
potřeby řízení a monitorování pokroku
v realizaci dané operace (projektu).
Toto datum následuje po
předpokládaném datu zahájení
zadávacího/výběrového řízení.
Volba z kalendáře. Kontrola vůči Datu
zahájení zadávacího řízení.

Datum, kdy zadavatel - žadatel / příjemce
dd.mm.rrrr
předpokládá ukončení
zadávacího/výběrového řízení. Jedná se o
indikativní údaj, který slouží pro potřeby
řízení a monitorování pokroku v realizaci
dané operace (projektu). Toto datum
následuje po předpokládaném datu zahájení
zadávacího/výběrového řízení.
Volba z kalendáře. Kontrola vůči Datu
zahájení zadávacího řízení.

povinná k vyplnění

Zahájena

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Zadavatel - žadatel / příjemce zvolí, v
jaké měně uvádí finanční částky
veřejné zakázky. Ty se pak
automaticky přepočtou do druhé měny
dle stanoveného pravidla.
Žadatelem – žadatelem / příjemcem
stanovená předpokládaná hodnota
veřejné zakázky podle ZVZ / ZZVZ. V
případě, že žadatel postupuje dle ZVZ
/ ZZVZ, musí údaj odpovídat údaji
uvedenému v zadávacích podmínkách.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK.

Zadavatel - žadatel / příjemce zvolí, v jaké
měně uvádí finanční částky veřejné zakázky.
Ty se pak automaticky přepočtou do druhé
měny dle stanoveného pravidla.

povinná k vyplnění

Zahájena

A

A

A

A

N/A

A

Žadatelem – žadatelem / příjemcem
Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
stanovená předpokládaná hodnota veřejné 2 desetinná místa
zakázky podle ZVZ / ZZVZ. V případě, že
žadatel postupuje dle ZVZ / ZZVZ, musí údaj
odpovídat údaji uvedenému v zadávacích
podmínkách.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK.

Zahájena

A

A

A

N/A

N/A

N/A

žádost o podporu /
projekt

Zadavatel – žadatel / příjemce uvede,
jaká část veřejné zakázky se vztahuje
k projektu. Tzn. částka zde uvedená
může být shodná s částkou uvedenou
jako „Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky bez DPH“ nebo je nižší.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK.

Zadavatel – žadatel / příjemce uvede, jaká Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
část veřejné zakázky se vztahuje k projektu. 2 desetinná místa
Tzn. částka zde uvedená může být shodná s
částkou uvedenou jako „Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky bez DPH“ nebo je
nižší.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK.

Zahájena

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Relevantní pro etapové projekty.
Příjemce volí z etap svého projektu a
přiřazuje částky.

Relevantní pro etapové projekty.
Příjemce volí z etap svého projektu a
přiřazuje částky.

volitelná

Zahájena

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Plán zahájené
veřejné zakázky

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Relevantní pro etapové projekty.
Relevantní pro etapové projekty.
Pro převod do druhé měny se používá Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK.
měsíční kurz EK.

Finanční částka zaokrouhlená na volitelná
2 desetinná místa

Zahájena

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Plán zahájené
veřejné zakázky

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Zadavatel – žadatel / příjemce uvede, jaká Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
část veřejné zakázky je způsobilá k
2 desetinná místa
proplacení.
V případě veřejných zakázek rozdělených
mezi etapy projektu se tato položka vykazuje
za každou relevantní etapu.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK.

Zahájena

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Plán zahájené
veřejné zakázky

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Zadavatel – žadatel / příjemce uvede,
jaká část veřejné zakázky je způsobilá
k proplacení.
V případě veřejných zakázek
rozdělených mezi etapy projektu se
tato položka vykazuje za každou
relevantní etapu.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK
Zadavatel zvolí výši DPH, která se
vztahuje k veřejné zakázce, pokud je
DPH způsobilý výdaj ve vztahu k
projektu.
Tento údaj slouží k automatickému
dopočítávání částek způsobilých
výdajů včetně DPH.
V případě volby "mix sazeb DPH" je
nezbytné vyplnit částky ručně

Zadavatel zvolí výši DPH, která se vztahuje
k veřejné zakázce, pokud je DPH způsobilý
výdaj ve vztahu k projektu.
Tento údaj slouží k automatickému
dopočítávání částek způsobilých výdajů
včetně DPH.
V případě volby "mix sazeb DPH" je
nezbytné vyplnit částky ručně.

Zahájena

A

A

A

A

N/A

A

Datum, kdy zadavatel - žadatel / příjemce
zahájil zadávacího řízení. Jedná se o údaj,
který slouží pro potřeby řízení a
monitorování pokroku v realizaci dané
operace (projektu). Kontrola vůči
Předpokládané datum zahájení zadávacího
/ výběrového řízení. Toto datum předchází
předpokládanému datu ukončení
zadávacího /výběrového řízení.
Volba z kalendáře.

číselník
- CZK
- EUR
- zlotý

Číslo

Číselník:
-0%
- 10 %
- 15 %
- 21 %
- mix sazeb DPH

povinná k vyplnění

ID

Název DP

Zařazení

Okruh datových
položek

Datová oblast

Výklad (definice)

Text nápovědy v IS KP14+ / CSSF14+

Plnění

Metodická
závaznost

Žádost o podporu
(dvoukolové
hodnocení)

Stav realizace
veřejné zakázky

Metodické
zdůvodnění

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z
spolufinancovaný z
ESF, EFRR a FS ESF, EFRR a FS ESF, EFRR a FS individuální
zjednodušené
velké projekty
projekty
projekty
A
A
A

277_049

Částka způsobilých
výdajů
předpokládané
hodnoty veřejné
zakázky s DPH

Plán zahájené
veřejné zakázky

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Spočítá se automaticky na základě
údajů uvedených v datových
položkách „Částka způsobilých výdajů
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH“ a „Výše DPH“.
V případě kombinace více sazeb DPH
na veřejné zakázce se částka vyplňuje
ručně.
V případě veřejných zakázek
rozdělených mezi etapy projektu se
tato položka vykazuje za každou
relevantní etapu.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK.

277_050

Příloha - protokol o
otevírání obálek
podepsaný
příslušnou
osobou/osobami
Příloha – záznam o
posouzení splnění
podmínek účasti
podepsaný
příslušnou
osobou/osobami
Příloha – zpráva o
hodnocení nabídek
podepsaná
příslušnou
osobou/osobami
Příloha - nabídka
vybraného
dodavatele

Údaje o posouzení a Veřejné zakázky
hodnocení nabídek a
výběru dodavatele /
dodavatelů

žádost o podporu /
projekt

Protokol o otevírání obálek podepsaný Protokol o otevírání obálek podepsaný
příslušnou osobou/osobami (dle § 73 příslušnou osobou/osobami (dle § 73 ZVZ /
ZVZ / dle § 110 ZZVZ)
dle § 110 ZZVZ)

Soubor

povinná k naplnění

Připravena k zadání /
Zadána / zrušena ze
strany zadavatele

A

A

Údaje o posouzení a Veřejné zakázky
hodnocení nabídek a
výběru dodavatele /
dodavatelů

žádost o podporu /
projekt

Záznam o posouzení splnění
podmínek účasti podepsaný
příslušnou osobou/osobami (dle § 59
odst. 5 ZVZ / dle § 39 odst. 4 a 5
ZZVZ)

Záznam o posouzení splnění podmínek
účasti podepsaný příslušnou
osobou/osobami (dle § 59 odst. 5 ZVZ / dle
§ 39 odst. 4 a 5 ZZVZ)

Soubor

povinná k naplnění

Připravena k zadání /
Zadána / zrušena ze
strany zadavatele

A

Údaje o posouzení a Veřejné zakázky
hodnocení nabídek a
výběru dodavatele /
dodavatelů

žádost o podporu /
projekt

Zpráva práva o hodnocení nabídek
podepsaná příslušnou
osobou/osobami (dle § 80 ZVZ / dle §
119 ZZVZ)

Zpráva práva o hodnocení nabídek
Soubor
podepsaná příslušnou osobou/osobami (dle
§ 80 ZVZ / dle § 119 ZZVZ)

povinná k naplnění

Připravena k zadání /
Zadána / zrušena ze
strany zadavatele

Údaje o posouzení a Veřejné zakázky
hodnocení nabídek a
výběru dodavatele /
dodavatelů

žádost o podporu /
projekt

Nabídka, kterou předložil uchazeč, na
základě které byl vybrán a byla s ním
uzavřena smlouva.
ŘO ve výzvě, resp. v pravidlech pro
žadatele / příjemce určí, zda poskytne
nabídku v listinné nebo elektronické
podobě.
Další dokumenty související s
hodnocením nabídek a výběrem
dodavatele, které ŘO požaduje v řídicí
dokumentaci či pravidlech pro žadatele
/ příjemce nad rámec povinných.
Každá příloha je identifikovaná na
základě položky z číselníku příloh k
veřejným zakázkám.

Nabídka, kterou předložil uchazeč, na
Soubor (může být více souborů) povinná k naplnění
základě které byl vybrán a byla s ním
uzavřena smlouva.
ŘO ve výzvě, resp. v pravidlech pro žadatele
/ příjemce určí, zda poskytne nabídku v
listinné nebo elektronické podobě.

277_051

277_052

277_053

Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
Spočítá se automaticky na základě údajů
2 desetinná místa
uvedených v datových položkách „Částka
způsobilých výdajů předpokládané hodnoty
veřejné zakázky bez DPH“ a „Výše DPH“.
V případě kombinace více sazeb DPH na
veřejné zakázce se částka vyplňuje ručně.
V případě veřejných zakázek rozdělených
mezi etapy projektu se tato položka vykazuje
za každou relevantní etapu.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK.

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce mikroprojekty

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z spolufinancovaný z
EZFRV - individuální EZFRV - plošná
ENRF - individuální
projekty
opatření
projekty
N/A

N/A

N/A

A

N/A

N/A

N/A

A

A

N/A

N/A

N/A

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Připravena k zadání /
Zadána / zrušena ze
strany zadavatele

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Soubor (může být více souborů) volitelná

Připravena k zadání /
Zadána / zrušena ze
strany zadavatele

A

A

A

N/A

N/A

N/A

277_054

Příloha - jiné

Údaje o posouzení a Veřejné zakázky
hodnocení nabídek a
výběru dodavatele /
dodavatelů

žádost o podporu /
projekt

277_055

Datum doručení
námitek

Údaje o posouzení a Veřejné zakázky
hodnocení nabídek a
výběru dodavatele /
dodavatelů

žádost o podporu /
projekt

Datum doručení námitek stěžovatelem Datum doručení námitek stěžovatelem
zadavateli veřejné zakázky.
zadavateli veřejné zakázky.
Volba z kalendáře.
Volba z kalendáře.

dd.mm.rrrr

povinná k zobrazení

Připravena k zadání /
Zadána / zrušena ze
strany zadavatele

A

A

A

N/A

N/A

N/A

277_056

Důvod podání
námitek

Údaje o posouzení a Veřejné zakázky
hodnocení nabídek a
výběru dodavatele /
dodavatelů

žádost o podporu /
projekt

Zadavatel – žadatel / příjemce stručně Zadavatel – žadatel / příjemce stručně
uvede, v čem stěžovatel spatřuje
uvede, v čem stěžovatel spatřuje porušení
porušení ZVZ / ZZVZ.
ZVZ / ZZVZ.

textové pole

povinná k zobrazení

Připravena k zadání /
Zadána / zrušena ze
strany zadavatele

A

A

A

N/A

N/A

N/A

277_057

Stěžovatel

Údaje o posouzení a Veřejné zakázky
hodnocení nabídek a
výběru dodavatele /
dodavatelů

žádost o podporu /
projekt

Identifikace uchazeče, který námitku
podal (název a IČO nebo jméno u
fyzických osob nepodnikajících) s
výjimkou stěžovatelů, kteří podali
námitky proti zadávacím podmínkám.

Identifikace uchazeče, který námitku podal
(název a IČO nebo jméno u fyzických osob
nepodnikajících) s výjimkou stěžovatelů,
kteří podali námitky proti zadávacím
podmínkám.

textové pole

povinná k zobrazení

Připravena k zadání /
Zadána / zrušena ze
strany zadavatele

A

A

A

N/A

N/A

N/A

277_058

Rozhodnutí
zadavatele o
námitkách

Údaje o posouzení a Veřejné zakázky
hodnocení nabídek a
výběru dodavatele /
dodavatelů

žádost o podporu /
projekt

Rozhodnutí zadavatele o námitkách
daného stěžovatele.
Zadavatel – žadatel / příjemce vybere
jednu z nabízených možností.

Rozhodnutí zadavatele o námitkách daného
stěžovatele.
Zadavatel – žadatel / příjemce vybere jednu
z nabízených možností.

Číselník:
povinná k zobrazení
- námitkám bylo vyhověno v
plném rozsahu
- námitkám bylo částečně
vyhověno
- námitkám nebylo vyhověno
- o námitkách se nerozhodovalo
z důvodu opožděného podání/
zpět vzetí námitek/ pro
nedostatek náležitostí

Připravena k zadání /
Zadána / zrušena ze
strany zadavatele

A

A

A

N/A

N/A

N/A

277_059

Příloha – text námitek Údaje o posouzení a Veřejné zakázky
hodnocení nabídek a
výběru dodavatele /
dodavatelů

žádost o podporu /
projekt

Námitky, které předložil některý z
dodavatelů podle § 110 ZVZ / § 241
ZZVZ

Námitky, které předložil některý z
dodavatelů podle § 110 ZVZ / § 241 ZZVZ

Soubor

povinná k zobrazení

Připravena k zadání /
Zadána / zrušena ze
strany zadavatele

A

A

A

N/A

N/A

N/A

277_060

Příloha – rozhodnutí
o námitkách

Údaje o posouzení a Veřejné zakázky
hodnocení nabídek a
výběru dodavatele /
dodavatelů

žádost o podporu /
projekt

Písemné rozhodnutí zadavatele o
Písemné rozhodnutí zadavatele o námitkách Soubor
námitkách dle § 111 ZVZ / § 245 ZZVZ dle § 111 ZVZ / § 245 ZZVZ

povinná k zobrazení

Připravena k zadání /
Zadána / zrušena ze
strany zadavatele

A

A

A

N/A

N/A

N/A

277_061

Příloha - návrh
smlouvy

Údaje o posouzení a Veřejné zakázky
hodnocení nabídek a
výběru dodavatele /
dodavatelů

žádost o podporu /
projekt

Připravena k zadání

A

A

A

N/A

N/A

N/A

277_062

IČ vybraného
dodavatele / RČ

Údaje o vybraném
dodavateli /
dodavatelích

žádost o podporu /
projekt

Návrh smlouvy s vybraným
dodavatelem včetně příloh, který
zadavatel - žadatel / příjemce
předkládá k posouzení (ke kontrole)
ŘO / ZS.
Základní identifikační údaj o vybraném
dodavateli. Vybraným dodavatelem se
rozumí dodavatel, se kterým byla
uzavřena smlouva na plnění veřejné
zakázky.
V případě, že se jedná o právnickou
osobu, vyplňuje se IČ vybraného
dodavatele, pokud se jedná o fyzickou
osobu nepodnikající, tak se udává
rodné číslo.
Nevyplňuje se u dodavatelů ze
zahraničí.
V případě rámcové smlouvy může být
vyplněno více dodavatelů, se kterými
jsou pak uzavírány minitendry. U
konkrétního minitendru se pak uvádí
pouze jeden dodavatel.
Obdobně u VZ rozdělených na části
může být více dodavatelů pro
jednotlivé části VZ.
Validace s registry napojenými na
MS2014+ a dotažení dalších údajů.

Zadána

A

A

A

A

N/A

A

Veřejné zakázky

Další dokumenty související s hodnocením
nabídek a výběrem dodavatele, které ŘO
požaduje v řídicí dokumentaci či pravidlech
pro žadatele / příjemce nad rámec
povinných. Každá příloha je identifikovaná
na základě položky z číselníku příloh k
veřejným zakázkám.

Zahájena

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce individuální
projekty

Návrh smlouvy s vybraným dodavatelem
včetně příloh, který zadavatel - žadatel /
příjemce předkládá k posouzení (ke
kontrole) ŘO / ZS.

Soubor (může být více souborů) volitelná

Číslo
Základní identifikační údaj o vybraném
dodavateli. Vybraným dodavatelem se
rozumí dodavatel, se kterým byla uzavřena
smlouva na plnění veřejné zakázky.
V případě, že se jedná o právnickou osobu,
vyplňuje se IČ vybraného dodavatele, pokud
se jedná o fyzickou osobu nepodnikající, tak
se udává rodné číslo.
Nevyplňuje se u dodavatelů ze zahraničí.
V případě rámcové smlouvy může být
vyplněno více dodavatelů, se kterými jsou
pak uzavírány minitendry. U konkrétního
minitendru se pak uvádí pouze jeden
dodavatel.
Obdobně u VZ rozdělených na části může
být více dodavatelů pro jednotlivé části VZ.
Validace s registry napojenými na MS2014+
a dotažení dalších údajů.

povinná k vyplnění

ID

Název DP

Zařazení

Okruh datových
položek

Datová oblast

277_063

Název subjektu /
Jméno a příjmení

Údaje o vybraném
dodavateli /
dodavatelích

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_064

Právní forma

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_065

Ulice

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_066

Číslo popisné /
evidenční

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_067

Číslo orientační

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_068

Část obce

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_069

Obec

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_070

PSČ

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_071

Stát

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_072

Datum podpisu
smlouvy

Údaje o vybraném
dodavateli /
dodavatelích
Údaje o vybraném
dodavateli /
dodavatelích
Údaje o vybraném
dodavateli /
dodavatelích
Údaje o vybraném
dodavateli /
dodavatelích
Údaje o vybraném
dodavateli /
dodavatelích
Údaje o vybraném
dodavateli /
dodavatelích
Údaje o vybraném
dodavateli /
dodavatelích
Údaje o vybraném
dodavateli /
dodavatelích
Údaje o smlouvě /
dodatku

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_073

Cena veřejné
Údaje o smlouvě /
zakázky dle smlouvy dodatku
bez DPH

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_074

Částka ceny veřejné Údaje o smlouvě /
zakázky vážící se k dodatku
projektu bez DPH

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_075

Částka ceny veřejné Údaje o smlouvě /
zakázky bez DPH
dodatku
vážící se k etapě
projektu

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_076

Částka způsobilých Údaje o smlouvě /
výdajů z ceny veřejné dodatku
zakázky bez DPH

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_077

Částka
Údaje o smlouvě /
nezpůsobilých výdajů dodatku
z ceny veřejné
zakázky bez DPH

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_078

Částka způsobilých Údaje o smlouvě /
výdajů z ceny veřejné dodatku
zakázky s DPH

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_079

Částka
Údaje o smlouvě /
nezpůsobilých výdajů dodatku
z ceny veřejné
zakázky s DPH

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_080

Údaje o smlouvě /
dodatku

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_081

Předpokládané
datum ukončení
realizace veřejné
zakázky
Pořadí dodatku

Údaje o smlouvě /
dodatku

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_082

Předmět dodatku

Údaje o smlouvě /
dodatku

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Výklad (definice)
Dotažení z registru. V případě
zahraničního dodavatele vyplňuje
žadatel / příjemce ručně.
Údaje o vybraném dodavateli: u
právnických osob obchodní firma /
název, u fyzických osob obchodní
firma nebo jméno a příjmení
vybraného dodavatele. Vybraným
dodavatelem se pro účely tohoto
formuláře rozumí dodavatel, se kterým
byla uzavřena smlouva na plnění
veřejné zakázky
Dotažení z registru. V případě
zahraničního dodavatele vyplňuje
žadatel / příjemce ručně.
Dotažení z registru. V případě
zahraničního dodavatele vyplňuje
žadatel / příjemce ručně.
Dotažení z registru. V případě
zahraničního dodavatele vyplňuje
žadatel / příjemce ručně.
Dotažení z registru. V případě
zahraničního dodavatele vyplňuje
žadatel / příjemce ručně.
Dotažení z registru. V případě
zahraničního dodavatele vyplňuje
žadatel / příjemce ručně.
Dotažení z registru. V případě
zahraničního dodavatele vyplňuje
žadatel / příjemce ručně.
Dotažení z registru. V případě
zahraničního dodavatele vyplňuje
žadatel / příjemce ručně.
Volí se jedna položka z číselníku.
Země, ve které je sídlo vybraného
dodavatele.
Datum uzavření smlouvy na veřejnou
zakázku mezi zadavatelem
(žadatelem / příjemcem) a
dodavatelem, tj. datum, kdy smlouvu
podepsala poslední ze smluvních
stran.
Volba z kalendáře.
Celková cena veřejné zakázky bez
DPH uvedená ve smlouvě na realizaci
veřejné zakázky s vybraným
dodavatelem. Uveřejňuje-li tento údaj
dle § 147a ZVZ / dle § 219 ZZVZ, musí
údaje korespondovat.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla smlouva na veřejnou
zakázku uzavřena.

Dotažení z registru. V případě zahraničního textové pole
dodavatele vyplňuje žadatel / příjemce
ručně.
Údaje o vybraném dodavateli: u právnických
osob obchodní firma / název, u fyzických
osob obchodní firma nebo jméno a příjmení
vybraného dodavatele. Vybraným
dodavatelem se pro účely tohoto formuláře
rozumí dodavatel, se kterým byla uzavřena
smlouva na plnění veřejné zakázky.

povinná k vyplnění

Zadána

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z
spolufinancovaný z
ESF, EFRR a FS ESF, EFRR a FS ESF, EFRR a FS individuální
zjednodušené
velké projekty
projekty
projekty
A
A
A

Dotažení z registru. V případě zahraničního
dodavatele vyplňuje žadatel / příjemce
ručně.
Dotažení z registru. V případě zahraničního
dodavatele vyplňuje žadatel / příjemce
ručně.
Dotažení z registru. V případě zahraničního
dodavatele vyplňuje žadatel / příjemce
ručně.
Dotažení z registru. V případě zahraničního
dodavatele vyplňuje žadatel / příjemce
ručně.
Dotažení z registru. V případě zahraničního
dodavatele vyplňuje žadatel / příjemce
ručně.
Dotažení z registru. V případě zahraničního
dodavatele vyplňuje žadatel / příjemce
ručně.
Dotažení z registru. V případě zahraničního
dodavatele vyplňuje žadatel / příjemce
ručně.
Volí se jedna položka z číselníku.
Země, ve které je sídlo vybraného
dodavatele.
Datum uzavření smlouvy na veřejnou
zakázku mezi zadavatelem (žadatelem /
příjemcem) a dodavatelem, tj. datum, kdy
smlouvu podepsala poslední ze smluvních
stran.
Volba z kalendáře.

číselník / textové pole

povinná k vyplnění

Zadána

A

A

textové pole

povinná k vyplnění

Zadána

A

Číslo / číslo

povinná k vyplnění

Zadána

číslo

povinná k vyplnění

textové pole

Text nápovědy v IS KP14+ / CSSF14+

Plnění

Metodická
závaznost

Žádost o podporu
(dvoukolové
hodnocení)

Stav realizace
veřejné zakázky

Metodické
zdůvodnění

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce individuální
projekty

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce mikroprojekty

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z spolufinancovaný z
EZFRV - individuální EZFRV - plošná
ENRF - individuální
projekty
opatření
projekty
A

N/A

A

A

A

N/A

A

A

A

A

N/A

A

A

A

A

A

N/A

A

Zadána

A

A

A

A

N/A

A

povinná k vyplnění

Zadána

A

A

A

A

N/A

A

textové pole

povinná k vyplnění

Zadána

A

A

A

A

N/A

A

číslo

povinná k vyplnění

Zadána

A

A

A

A

N/A

A

číselník

povinná k vyplnění

Zadána

A

A

A

A

N/A

A

dd.mm.rrrr

povinná k vyplnění

Zadána

A

A

A

A

N/A

A

Celková cena veřejné zakázky bez DPH
Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
uvedená ve smlouvě na realizaci veřejné
2 desetinná místa
zakázky s vybraným dodavatelem.
Uveřejňuje-li tento údaj dle § 147a ZVZ / dle
§ 219 ZZVZ, musí údaje korespondovat.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla smlouva na veřejnou zakázku
uzavřena.

Zadána

A

A

A

A

N/A

A

Cena veřejné zakázky vážící se k
projektu bez DPH.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla smlouva na veřejnou
zakázku uzavřena.
Relevantní pro etapové projekty.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla smlouva na veřejnou
zakázku uzavřena.
Zadavatel – žadatel / příjemce uvede,
jaká část veřejné zakázky je způsobilá
k proplacení.
V případě veřejných zakázek
rozdělených mezi etapy projektu se
tato položka vykazuje za každou
relevantní etapu.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla smlouva na veřejnou
zakázku uzavřena
Počítá se automaticky jako rozdíl
„Částky ceny veřejné zakázky vážící se
k projektu bez DPH“ a „Částky
způsobilých výdajů z ceny veřejné
zakázky bez DPH“.
Spočítá se automaticky na základě
údajů uvedených v datových
položkách „Částka způsobilých výdajů
z ceny veřejné zakázky bez DPH“ a
„Výše DPH“.
V případě kombinace více sazeb DPH
na veřejné zakázce se částka vyplňuje
ručně.
V případě veřejných zakázek
rozdělených mezi etapy projektu se
tato položka vykazuje za každou
relevantní etapu.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla smlouva na veřejnou
zakázku uzavřena
Počítá se automaticky jako rozdíl
„Částky ceny veřejné zakázky vážící se
k projektu s DPH“ a „Částky
způsobilých výdajů z ceny veřejné
zakázky s DPH“.
Zadavatel – žadatel / příjemce uvede
datum ze smlouvy.

Cena veřejné zakázky vážící se k projektu
bez DPH.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla smlouva na veřejnou zakázku
uzavřena.
Relevantní pro etapové projekty.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla smlouva na veřejnou zakázku
uzavřena.
Zadavatel – žadatel / příjemce uvede, jaká
část veřejné zakázky je způsobilá k
proplacení.
V případě veřejných zakázek rozdělených
mezi etapy projektu se tato položka vykazuje
za každou relevantní etapu.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla smlouva na veřejnou zakázku
uzavřena.

Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
2 desetinná místa

Zadána

A

A

A

A

N/A

A

Finanční částka zaokrouhlená na volitelná
2 desetinná místa

Zadána

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
2 desetinná místa

Zadána

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Počítá se automaticky jako rozdíl „Částky
ceny veřejné zakázky vážící se k projektu
bez DPH“ a „Částky způsobilých výdajů z
ceny veřejné zakázky bez DPH“.

Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
2 desetinná místa

Zadána

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Spočítá se automaticky na základě údajů
Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
uvedených v datových položkách „Částka
2 desetinná místa
způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky
bez DPH“ a „Výše DPH“.
V případě kombinace více sazeb DPH na
veřejné zakázce se částka vyplňuje ručně.
V případě veřejných zakázek rozdělených
mezi etapy projektu se tato položka vykazuje
za každou relevantní etapu.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla smlouva na veřejnou zakázku
uzavřena.

Zadána

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Počítá se automaticky jako rozdíl „Částky
ceny veřejné zakázky vážící se k projektu s
DPH“ a „Částky způsobilých výdajů z ceny
veřejné zakázky s DPH“.

Zadána

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Zadavatel – žadatel / příjemce uvede datum dd.mm.rrrr
ze smlouvy.

povinná k vyplnění

Zadána

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Údaj, který slouží k identifikaci dodatku
v rámci dané veřejné zakázky a
indikuje pořadí dodatků v rámci této
veřejné zakázky.
Číslo se generuje automaticky při
zadání každého dalšího dodatku do
MS2014+.
Zadavatel – žadatel / příjemce stručně
uvede, čeho se dodatek týká.

Údaj, který slouží k identifikaci dodatku v
číslo
rámci dané veřejné zakázky a indikuje
pořadí dodatků v rámci této veřejné zakázky.
Číslo se generuje automaticky při zadání
každého dalšího dodatku do MS2014+.

povinná k zobrazení

Zadána

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Zadavatel – žadatel / příjemce stručně
uvede, čeho se dodatek týká.

povinná k zobrazení

Zadána

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
2 desetinná místa

textové pole

A

A

ID

Název DP

Zařazení

Okruh datových
položek

Datová oblast

277_083

Datum podpisu
dodatku

Údaje o smlouvě /
dodatku

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_084

Cena veřejné
Údaje o smlouvě /
zakázky po uzavření dodatku
dodatku bez DPH

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_085

Příloha - uzavřená
smlouva
Příloha - dodatek

Veřejné zakázky

277_086
277_087

Údaje o smlouvě /
dodatku
Údaje o smlouvě /
dodatku
Příloha - dokument o Údaje o smlouvě /
předčasném
dodatku
ukončení smlouvy

Veřejné zakázky
Veřejné zakázky

Výklad (definice)

Text nápovědy v IS KP14+ / CSSF14+

Plnění

Metodická
závaznost

Datum uzavření dodatku tj. datum, kdy
dodatek podepsala poslední ze
smluvních stran.
Volba z kalendáře.
Cena bez DPH veřejné zakázky
upravená dle uzavřeného dodatku.
Uveřejňuje-li tento údaj dle § 147a ZVZ
/ dle § 219 ZZVZ, musí údaje
korespondovat. Pokud předmětem
dodatku není změna ceny veřejné
zakázky, částka uvedená u této
položky se musí shodovat s cenou
veřejné zakázky dle smlouvy nebo
posledního dodatku, jehož předmětem
byla změna cena veřejné zakázky.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný v měsíci, ve
kterém byl uzavřen dodatek.

Datum uzavření dodatku tj. datum, kdy
dd.mm.rrrr
povinná k zobrazení
dodatek podepsala poslední ze smluvních
stran.
Volba z kalendáře.
Cena bez DPH veřejné zakázky upravená
Finanční částka zaokrouhlená na povinná k zobrazení
dle uzavřeného dodatku. Uveřejňuje-li tento 2 desetinná místa
údaj dle § 147a ZVZ / dle § 219 ZZVZ, musí
údaje korespondovat. Pokud předmětem
dodatku není změna ceny veřejné zakázky,
částka uvedená u této položky se musí
shodovat s cenou veřejné zakázky dle
smlouvy nebo posledního dodatku, jehož
předmětem byla změna cena veřejné
zakázky.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný v měsíci, ve kterém
byl uzavřen dodatek.

žádost o podporu /
projekt
žádost o podporu /
projekt
žádost o podporu /
projekt

Smlouva uzavřená s vybraným
dodavatelem včetně příloh.
Dodatek ke smlouvě uzavřený s
dodavatelem.
Dokument, který dokládá předčasné
ukončení smlouvy mezi zadavatelem –
příjemcem a dodavatelem.

Smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem Soubor (může být více souborů) povinná k vyplnění
včetně příloh.
Dodatek ke smlouvě uzavřený s
Soubor (může být více souborů) povinná k zobrazení
dodavatelem.
Dokument, který dokládá předčasné
Soubor (může být více souborů) povinná k zobrazení
ukončení smlouvy mezi zadavatelem –
příjemcem a dodavatelem.

Žádost o podporu
(dvoukolové
hodnocení)

Zadána

Program
Program
Program v cíli
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z
Evropská územní
spolufinancovaný z
ESF, EFRR a FS ESF, EFRR a FS spolupráce ESF, EFRR a FS individuální
zjednodušené
individuální
velké projekty
projekty
projekty
projekty
A
A
A
A

Zadána

A

Stav realizace
veřejné zakázky

Metodické
zdůvodnění

A

A

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce mikroprojekty
A

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z spolufinancovaný z
EZFRV - individuální EZFRV - plošná
ENRF - individuální
projekty
opatření
projekty
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Zadána

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Zadána

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Částečně splněno /
Nesplněno / Zákaz
plnění smlouvy ze
strany ÚOHS
Zadána / Splněna /
Částečně splněna /
Zákaz plnění
smlouvy ze strany
ÚOHS

A

A

A

N/A

N/A

N/A

A

A

A

A

N/A

A

277_088

Skutečně uhrazená
cena vážící se k
projektu bez DPH

Údaje o úhradě

Veřejné zakázky

projekt

Zadavatel - příjemce uvádí průběžně
dosud uhrazenou částku (kumulativní)
po poskytnutí úhrady ceny veřejné
zakázky, resp. dodatku, která se váže
k projektu.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Zadavatel - příjemce uvádí průběžně dosud Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
uhrazenou částku (kumulativní) po
2 desetinná místa
poskytnutí úhrady ceny veřejné zakázky,
resp. dodatku, která se váže k projektu.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

277_089

Skutečně uhrazená
cena vážící se k
etapě projektu bez
DPH

Údaje o úhradě

Veřejné zakázky

projekt

Zadavatel - příjemce uvádí průběžně
dosud uhrazenou částku (kumulativní)
po poskytnutí úhrady ceny veřejné
zakázky, resp. dodatku, která se váže
k etapě projektu.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Zadavatel - příjemce uvádí průběžně dosud Finanční částka zaokrouhlená na volitelná
uhrazenou částku (kumulativní) po
2 desetinná místa
poskytnutí úhrady ceny veřejné zakázky,
resp. dodatku, která se váže k etapě
projektu.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Zadána / Splněna /
Částečně splněna /
Zákaz plnění
smlouvy ze strany
ÚOHS

A

A

A

N/A

N/A

N/A

277_090

Skutečně uhrazená
cena vážící se k
projektu bez DPH –
způsobilé výdaje

Údaje o úhradě

Veřejné zakázky

projekt

Zadavatel – žadatel / příjemce uvede,
jaká část uhrazené ceny vážící se k
projektu je způsobilá k proplacení.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Zadavatel – žadatel / příjemce uvede, jaká
část uhrazené ceny vážící se k projektu je
způsobilá k proplacení.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Zadána / Splněna /
Částečně splněna /
Zákaz plnění
smlouvy ze strany
ÚOHS

A

A

A

N/A

N/A

N/A

277_091

Skutečně uhrazená
cena vážící se k
etapě projektu bez
DPH – způsobilé
výdaje

Údaje o úhradě

Veřejné zakázky

projekt

Zadavatel – žadatel / příjemce uvede,
jaká část uhrazené ceny vážící se k
etapě projekt u je způsobilá k
proplacení.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Zadavatel – žadatel / příjemce uvede, jaká Finanční částka zaokrouhlená na volitelná
část uhrazené ceny vážící se k etapě projekt 2 desetinná místa
u je způsobilá k proplacení.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Zadána / Splněna /
Částečně splněna /
Zákaz plnění
smlouvy ze strany
ÚOHS

A

A

A

N/A

N/A

N/A

277_092

Skutečně uhrazená
cena vážící se k
projektu s DPH –
způsobilé výdaje

Údaje o úhradě

Veřejné zakázky

projekt

Počítá se automaticky na základě
datové položky „Skutečně uhrazená
cena vážící se k projektu bez DPH –
způsobilé výdaje“ a „Výše DPH“.
V případě kombinace více sazeb DPH
na veřejné zakázce se částka vyplňuje
ručně.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Počítá se automaticky na základě datové
Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
položky „Skutečně uhrazená cena vážící se 2 desetinná místa
k projektu bez DPH – způsobilé výdaje“ a
„Výše DPH“.
V případě kombinace více sazeb DPH na
veřejné zakázce se částka vyplňuje ručně.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Zadána / Splněna /
Částečně splněna /
Zákaz plnění
smlouvy ze strany
ÚOHS

A

A

A

N/A

N/A

N/A

277_093

Skutečně uhrazená Údaje o úhradě
cena vážící se k
etapě projektu s DPH
– způsobilé výdaje

Veřejné zakázky

projekt

Počítá se automaticky na základě
datové položky „Skutečně uhrazená
cena vážící se k etapě projektu bez
DPH – způsobilé výdaje“ a „Výše
DPH“.
V případě kombinace více sazeb DPH
na veřejné zakázce se částka vyplňuje
ručně.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Počítá se automaticky na základě datové
Finanční částka zaokrouhlená na volitelná
položky „Skutečně uhrazená cena vážící se 2 desetinná místa
k etapě projektu bez DPH – způsobilé
výdaje“ a „Výše DPH“.
V případě kombinace více sazeb DPH na
veřejné zakázce se částka vyplňuje ručně.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Zadána / Splněna /
Částečně splněna /
Zákaz plnění
smlouvy ze strany
ÚOHS

A

A

A

N/A

N/A

N/A

277_094

Skutečně uhrazená
cena vážící se k
projektu bez DPH –
nezpůsobilé výdaje

Údaje o úhradě

Veřejné zakázky

projekt

Počítá se automaticky jako rozdíl
datové položky „Skutečně uhrazená
cena vážící se k projektu bez DPH“ a
„Skutečně uhrazená cena vážící se k
projektu bez DPH – způsobilé výdaje“
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Počítá se automaticky jako rozdíl datové
Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
položky „Skutečně uhrazená cena vážící se 2 desetinná místa
k projektu bez DPH“ a „Skutečně uhrazená
cena vážící se k projektu bez DPH –
způsobilé výdaje“
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Zadána / Splněna /
Částečně splněna /
Zákaz plnění
smlouvy ze strany
ÚOHS

A

A

A

N/A

N/A

N/A

277_095

Skutečně uhrazená
cena vážící se k
etapě projektu bez
DPH – nezpůsobilé
výdaje

Údaje o úhradě

Veřejné zakázky

projekt

Počítá se automaticky jako rozdíl
datové položky „Skutečně uhrazená
cena vážící se k etapě projektu bez
DPH“ a „Skutečně uhrazená cena
vážící se k projektu bez DPH –
způsobilé výdaje“
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Počítá se automaticky jako rozdíl datové
Finanční částka zaokrouhlená na volitelná
položky „Skutečně uhrazená cena vážící se 2 desetinná místa
k etapě projektu bez DPH“ a „Skutečně
uhrazená cena vážící se k projektu bez DPH
– způsobilé výdaje“
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Zadána / Splněna /
Částečně splněna /
Zákaz plnění
smlouvy ze strany
ÚOHS

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
2 desetinná místa

ID

Název DP

Zařazení

Okruh datových
položek

Datová oblast

Výklad (definice)

Text nápovědy v IS KP14+ / CSSF14+

Plnění

Metodická
závaznost

Žádost o podporu
(dvoukolové
hodnocení)

Stav realizace
veřejné zakázky

Metodické
zdůvodnění

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z
spolufinancovaný z
ESF, EFRR a FS ESF, EFRR a FS ESF, EFRR a FS individuální
zjednodušené
velké projekty
projekty
projekty
A
A
A

277_096

Skutečně uhrazená
cena vážící se k
projektu s DPH –
nezpůsobilé výdaje

Údaje o úhradě

Veřejné zakázky

projekt

Počítá se automaticky na základě
datové položky „Skutečně uhrazená
cena vážící se k projektu bez DPH –
nezpůsobilé výdaje“ a „Výše DPH“.
V případě kombinace více sazeb DPH
na veřejné zakázce se částka vyplňuje
ručně.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Počítá se automaticky na základě datové
Finanční částka zaokrouhlená na povinná k vyplnění
položky „Skutečně uhrazená cena vážící se 2 desetinná místa
k projektu bez DPH – nezpůsobilé výdaje“ a
„Výše DPH“.
V případě kombinace více sazeb DPH na
veřejné zakázce se částka vyplňuje ručně.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Zadána / Splněna /
Částečně splněna /
Zákaz plnění
smlouvy ze strany
ÚOHS

277_097

Skutečně uhrazená Údaje o úhradě
cena vážící se k
etapě projektu s DPH
– nezpůsobilé výdaje

Veřejné zakázky

projekt

Počítá se automaticky na základě
datové položky „Skutečně uhrazená
cena vážící se k etapě projektu bez
DPH – nezpůsobilé výdaje“ a „Výše
DPH“.
V případě kombinace více sazeb DPH
na veřejné zakázce se částka vyplňuje
ručně.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Finanční částka zaokrouhlená na volitelná
Počítá se automaticky na základě datové
položky „Skutečně uhrazená cena vážící se 2 desetinná místa
k etapě projektu bez DPH – nezpůsobilé
výdaje“ a „Výše DPH“.
V případě kombinace více sazeb DPH na
veřejné zakázce se částka vyplňuje ručně.
Pro převod do druhé měny se používá
měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve
kterém byla cena uhrazena.

Zadána / Splněna /
Částečně splněna /
Zákaz plnění
smlouvy ze strany
ÚOHS

A

A

277_098

Datum uhrazení

Údaje o úhradě

Veřejné zakázky

projekt

Datum, kdy zadavatel – příjemce
uhradil dodavateli cenu veřejné
zakázky, příp. cenu upravenou
jednotlivými dodatky, resp. provedl
poslední úhradu dle smlouvy, příp.
dodatku. Tato datová položka se plní s
úhradou poslední faktury, aby bylo
zřejmé, že datové položka, která
ukazuje skutečně uhrazenou cenu VZ
se už nebude měnit, resp. navyšovat.
Volba z kalendáře.

dd.mm.rrrr
Datum, kdy zadavatel – příjemce uhradil
dodavateli cenu veřejné zakázky, příp. cenu
upravenou jednotlivými dodatky, resp.
provedl poslední úhradu dle smlouvy, příp.
dodatku. Tato datová položka se plní s
úhradou poslední faktury, aby bylo zřejmé,
že datové položka, která ukazuje skutečně
uhrazenou cenu VZ se už nebude měnit,
resp. navyšovat.
Volba z kalendáře.

povinná k vyplnění

Splněna / Částečně
splněna / Zákaz
plnění smlouvy ze
strany ÚOHS

A

277_099

Procento sankce
(celkové)

Sankční krácení

Veřejné zakázky

projekt

Procento sankce zohledňující všechna
Procento v intervalu 0-100 %
vybraná porušení nad danou veřejnou
zakázkou, v rozmezí 0-100%, jak vyplývá z
Rozhodnutí EK ze dne 19. 12. 2013.
Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do
implementace programu a ze strany ŘO mu
je tato činnost svěřena.

povinná k vyplnění

Zahájena / Zadána /
Splněna / Částečně
splněna

277_100

Kategorizace
porušení

Sankční krácení

Veřejné zakázky

projekt

Procento sankce zohledňující všechna
vybraná porušení nad danou veřejnou
zakázkou, v rozmezí 0-100%, jak
vyplývá z Rozhodnutí EK ze dne 19.
12. 2013.
Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do
implementace programu a ze strany
ŘO mu je tato činnost svěřena
Určení kategorie porušení dle
Rozhodnutí EK ze dne 19. 12. 2013.
Vyplňuje ŘO / ZS.

277_101

Procento sankce
(konkrétní porušení)

Sankční krácení

Veřejné zakázky

projekt

Procento sankce za konkrétní porušení, v
rozmezí 0-100%, jak vyplývá z Rozhodnutí
EK ze dne 19. 12. 2013. Určuje se u
každého vybraného porušení.
Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do
implementace programu a ze strany ŘO mu
je tato činnost svěřena.

277_102

Dopad na F1

Sankční krácení

Veřejné zakázky

projekt

277_103

Popis porušení (vč.
odkazu na důkazní
dokumenty)

Sankční krácení

Veřejné zakázky

projekt

277_104

Datum doručení
návrhu zadavateli

Návrh na ÚOHS

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_105

Příloha – text návrhu Návrh na ÚOHS
na ÚOHS

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Procento sankce za konkrétní
porušení, v rozmezí 0-100%, jak
vyplývá z Rozhodnutí EK ze dne 19.
12. 2013. Určuje se u každého
vybraného porušení.
Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do
implementace programu a ze strany
ŘO mu je tato činnost svěřena
Identifikace, že dané porušení je
relevantní pro konečné sankční
krácení a promítá se do žádosti o
platbu (F1).
Vybírá ŘO / ZS, je-li zapojen do
implementace programu a ze strany
ŘO mu je tato činnost svěřena.
Určení toho, co přesně příjemce
(zadavatel) porušil a jak bylo porušení
prokázáno (např. odkaz na zadávací
dokumentaci, stranu XY).
Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do
implementace programu a ze strany
ŘO mu je tato činnost svěřena.
Datum doručení stejnopisu návrhu
zadavateli, jenž byl stěžovatelem
zaslán ÚOHS po předchozím podání
námitek zadavateli veřejné zakázky.
Volba z kalendáře.
Text návrhu proti úkonům zadavatele
podle § 114 ZVZ / § 250 ZZVZ

Číselník:
povinná k vyplnění
1) Nezveřejnění oznámení o
zakázce
2) Umělé rozdělení zakázek na
práce / služby / dodávky
3) Nedodržení lhůt pro doručení
nabídek, nebo lhůt pro doručení
žádostí o účast
4) Nedostatečná doba k tomu,
aby si potenciální uchazeči nebo
zájemci opatřili zadávací
dokumentaci
5) Nezveřejnění prodloužených
lhůt pro doručení nabídek, nebo
prodloužených lhůt pro
doručení žádostí o účast
6) Případy, které neodůvodňují
použití vyjednávacího řízení s
předchozím zveřejněním
oznámení o zakázce
7) Zvláště u zadávání zakázek v
oblasti obrany a bezpečnosti, na
něž se vztahuje směrnice
2009/81/ES, nedostatečně
zdůvodněné nezveřejnění
oznámení o zakázce
8) Neuvedení: kritérií pro výběr v
oznámení o zakázce, a/nebo
kritérií pro zadání zakázky (a
jejich váhu) v oznámení o
zakázce nebo v zadávacích
Procento v intervalu 0-100 %
povinná k vyplnění

277_106

Jméno navrhovatele
návrhu k ÚOHS

Návrh na ÚOHS

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Identifikace uchazeče, který návrh na
ÚOHS podal, v případě právnických
osob se dotahuje automaticky na
základě IČ, u fyzických osob
nepodnikajících jméno a příjmení.

Identifikace uchazeče, který návrh na ÚOHS textové pole
podal, v případě právnických osob se
dotahuje automaticky na základě IČ, u
fyzických osob nepodnikajících jméno a
příjmení.

povinná k vyplnění

277_107

IČ navrhovatele
návrhu k ÚOHS

Návrh na ÚOHS

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Identifikace uchazeče, který návrh na
ÚOHS podal.

Identifikace uchazeče, který návrh na ÚOHS Číslo
podal.

povinná k vyplnění

Určení kategorie porušení dle Rozhodnutí
EK ze dne 19. 12. 2013.
Vyplňuje ŘO / ZS.

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce individuální
projekty

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce mikroprojekty

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z spolufinancovaný z
EZFRV - individuální EZFRV - plošná
ENRF - individuální
projekty
opatření
projekty
N/A

N/A

N/A

A

N/A

N/A

N/A

A

A

A

N/A

A

A

A

A

A

N/A

N/A

Zahájena / Zadána /
Splněna / Částečně
splněna

A

A

A

A

N/A

A

Zahájena / Zadána /
Splněna / Částečně
splněna

A

A

A

A

N/A

A

Identifikace, že dané porušení je relevantní Check box
pro konečné sankční krácení a promítá se
do žádosti o platbu (F1).
Vybírá ŘO / ZS, je-li zapojen do
implementace programu a ze strany ŘO mu
je tato činnost svěřena.

povinná k vyplnění

Zahájena / Zadána /
Splněna / Částečně
splněna

A

A

A

A

N/A

A

Určení toho, co přesně příjemce (zadavatel) textové pole
porušil a jak bylo porušení prokázáno (např.
odkaz na zadávací dokumentaci, stranu XY).
Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do
implementace programu a ze strany ŘO mu
je tato činnost svěřena.

povinná k vyplnění

Zahájena / Zadána /
Splněna / Částečně
splněna

A

A

A

N/A

N/A

A

Datum doručení stejnopisu návrhu
zadavateli, jenž byl stěžovatelem zaslán
ÚOHS po předchozím podání námitek
zadavateli veřejné zakázky.
Volba z kalendáře.
Text návrhu proti úkonům zadavatele podle
§ 114 ZVZ / § 250 ZZVZ

dd.mm.rrrr

povinná k vyplnění

Zahájena /
Připravena k zadání /
Zadána

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Soubor

povinná k vyplnění

Zahájena /
Připravena k zadání /
Zadána
Zahájena /
Připravena k zadání /
Zadána

A

A

A

N/A

N/A

N/A

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Zahájena /
Připravena k zadání /
Zadána

A

A

A

N/A

N/A

N/A

ID

Název DP

Zařazení

Okruh datových
položek

Datová oblast

Výklad (definice)

Určení, zda ÚOHS nařídil zadavateli před
vydáním rozhodnutí ve správním řízení
předběžné opatření.
Zadavatel - žadatel / příjemce vybere jednu
položku z číselníku.

Plnění
checkbox

Metodická
závaznost
povinná k vyplnění

277_108

Předběžné opatření

Návrh na ÚOHS

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_109

Rozhodnutí ÚOHS o Návrh na ÚOHS
návrhu

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

277_110

Důsledky rozhodnutí Návrh na ÚOHS
ÚOHS o návrhu

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Pokud zadavatel - žadatel / příjemce
vybere položku "ÚOHS uložil základ
plnění smlouvy..." nebo "ÚOHS
rozhodl o spáchání správního
deliktu..." nebo "ÚOHS vyhověl
návrhu“, zde vybere jednu či více
položek z číselníku, jak ÚOHS o
návrhu rozhodl.

277_111

Zahájeno správní
řízení na základě
podnětu z moci
úřední

Podnět na ÚOHS

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Určení, zda bylo na základě podnětu
na ÚOHS zahájeno správní řízení.
Určuje zadavatel – žadatel / příjemce.
Následně uvádí další informace a
údaje s tím související.

277_112

Příloha – Zahájení
řízení z moci úřední

Podnět na ÚOHS

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Dokument, který zadavatel obdrží od Dokument, který zadavatel obdrží od ÚOHS Soubor
ÚOHS se zahájením správního řízení. se zahájením správního řízení.

povinná k vyplnění

277_113

Předběžné opatření

Podnět na ÚOHS

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

povinná k vyplnění

277_114

Rozhodnutí ÚOHS o Podnět na ÚOHS
podnětu

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Určení, zda ÚOHS nařídil zadavateli
před vydáním rozhodnutí ve správním
řízení předběžné opatření.
Zadavatel - žadatel / příjemce vybere
jednu položku z číselníku.

277_115

Důsledky rozhodnutí Podnět na ÚOHS
ÚOHS

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Pokud zadavatel - žadatel / příjemce
vybere „ÚOHS vyhověl podnětu“, zde
vybere jednu či více položek z
číselníku, jak ÚOHS rozhodl.

277_116

Administrace VZ ze
strany ŘO / ZS

Veřejné zakázky

žádost o podporu /
projekt

Interní informace ŘO / ZS o
administraci VZ, viditelná pouze v
CSSF14+.

Poznámky

Určení, zda ÚOHS nařídil zadavateli
před vydáním rozhodnutí ve správním
řízení předběžné opatření.
Zadavatel - žadatel / příjemce vybere
jednu položku z číselníku.

Text nápovědy v IS KP14+ / CSSF14+

Číselník:
povinná k vyplnění
- ÚOHS vyhověl návrhu (pouze
dle ZVZ)
- ÚOHS nevyhověl návrhu
(pouze dle ZVZ)
- ÚOHS řízení zastavil dle § 17a
ZVZ / dle § 257 ZZVZ
- ÚOHS uložil zákaz plnění
smlouvy podle § 264 ZZVZ
- ÚOHS návrh zamítl dle § 118
odst. 5 ZVZ / dle § 265 ZZVZ
- ÚOHS rozhodl o spáchání
správního deliktu podle § 268 a
269 ZZVZ
Pokud zadavatel - žadatel / příjemce vybere Číselník:
povinná k vyplnění
položku "ÚOHS uložil základ plnění
- zrušeno zadávací řízení
smlouvy..." nebo "ÚOHS rozhodl o spáchání - zrušen jednotlivý úkon
správního deliktu..." nebo "ÚOHS vyhověl
zadavatele
návrhu“, zde vybere jednu či více položek z - zákaz plnění smlouvy
číselníku, jak ÚOHS o návrhu rozhodl.
- uložena pokuta zadavateli
- uložena pokuta dodavateli
(pouze dle ZVZ)
- zákaz plnění VZ / koncesí
dodavateli (pouze dle ZVZ)
Určení, zda bylo na základě podnětu na
checkbox
povinná k vyplnění
ÚOHS zahájeno správní řízení.
Určuje zadavatel – žadatel / příjemce.
Následně uvádí další informace a údaje s
tím související.

Určení, zda ÚOHS nařídil zadavateli před
vydáním rozhodnutí ve správním řízení
předběžné opatření.
Zadavatel - žadatel / příjemce vybere jednu
položku z číselníku.

checkbox

Číselník:
povinná k vyplnění
- ÚOHS vyhověl podnětu - zahájil
řízení
- ÚOHS nevyhověl podnětu
povinná k vyplnění
Pokud zadavatel - žadatel / příjemce vybere Číselník:
„ÚOHS vyhověl podnětu“, zde vybere jednu - zrušeno zadávací řízení
či více položek z číselníku, jak ÚOHS
- zrušen jednotlivý úkon
rozhodl.
zadavatele
- zákaz plnění smlouvy
- uložena pokuta zadavateli
- uložena pokuta dodavateli
(pouze dle ZVZ)
- zákaz plnění VZ / koncesí
dodavateli (pouze dle ZVZ)
Interní informace ŘO / ZS o administraci VZ, textové pole (max. 10 000 znaků) volitelná
viditelná pouze v CSSF14+.

Žádost o podporu
(dvoukolové
hodnocení)

Stav realizace
veřejné zakázky
Předběžné opatření

Metodické
zdůvodnění

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z
spolufinancovaný z
ESF, EFRR a FS ESF, EFRR a FS ESF, EFRR a FS individuální
zjednodušené
velké projekty
projekty
projekty
A
A
A

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce individuální
projekty

Program v cíli
Evropská územní
spolupráce mikroprojekty

Program
Program
Program
spolufinancovaný z spolufinancovaný z spolufinancovaný z
EZFRV - individuální EZFRV - plošná
ENRF - individuální
projekty
opatření
projekty
N/A

N/A

N/A

Zahájena /
Připravena k zadání /
Zadána / Zrušena ze
strany ÚOHS

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Zahájena /
Připravena k zadání /
Zadána / Zrušena ze
strany ÚOHS / Zákaz
plnění smlouvy ze
strany ÚOHS

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Zahájena /
Připravena k zadání /
Zadána

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Zahájena /
Připravena k zadání /
Zadána
Předběžné opatření

A

A

A

N/A

N/A

N/A

A

A

A

N/A

N/A

N/A

Zahájena /
Připravena k zadání /
Zadána / Zrušena ze
strany ÚOHS
Zahájena /
Připravena k zadání /
Zadána / Zrušena ze
strany ÚOHS / Zákaz
plnění smlouvy ze
strany ÚOHS

A

A

A

N/A

N/A

N/A

A

A

A

N/A

N/A

N/A

ve všech stavech VZ

V

V

V

v řešení N/A

v řešení N/A

v řešení N/A

V

V

