VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2013 č. 246
o zrušení usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních
při zadávání veřejných zakázek, a uložení povinností v souvislosti se zadáváním
veřejných zakázek na základě výjimek a významných veřejných zakázek

Vláda
I. ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy
1. informovat vládu
a) před zahájením jednání o uzavření smlouvy
aa) o nadlimitních veřejných zakázkách, na které je aplikována výjimka
podle § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),
ab) o nadlimitních veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení
bez uveřejnění podle § 23 zákona,
b) následně po zahájení jednání o uzavření smlouvy o nadlimitních
veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4
písm. b) zákona
s tím, že součástí informace bude odůvodnění použití výjimky podle § 18 zákona nebo
jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona a s tím, že tato povinnost se
vztahuje na uvedené veřejné zakázky zadávané v orgánech řízených členy vlády a jim
podřízených orgánech a organizacích a v dalších ústředních orgánech státní správy,
s výjimkou případů, kdy zadavatel postupuje podle § 18 odst. 2 písm. a), b), c) a g),
§ 18 odst. 3 písm. d) a e), § 23 odst. 5 písm. b), c), d) a e), § 23 odst. 10 písm. a) a c)
zákona;
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2. předkládat vládě každoročně k projednání s rozpravou vždy do 31. března
seznam všech významných veřejných zakázek podle § 16a zákona, které byly nebo
mají být zahájeny v příslušném kalendářním roce v jimi řízených orgánech a jim
podřízených orgánech a organizacích s tím, že v roce 2013 bude tato povinnost
splněna do 31. května 2013;
II. zrušuje usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při
zadávání veřejných zakázek.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů
státní správy

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.

