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1. náměstek ministra
a ředitel sekce ekonomiky a politiky životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

V Praze dne 20. března 2012
Čj.: 779/300/12, 17682/ENV/12

Vážený pane Beneši,
odpovídám na Váš dopis zn. 39/2012 ze dne 29. 2. 2012, kterým žádáte o výjimku
podle ustanovení odstavce 3 čl. 7 Směrnice MŽP č. 3/2011.
Výjimka spočívá v tom, že chcete u Vašeho projektu „Rekonstrukce a modernizace
úpravny vody Plzeň“, na který hodláte podat žádost o poskytnutí dotace z Operačního
programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) v rámci vyhlášené XXXIV. výzvy, zahájit
zadávací řízení před datem akceptace žádosti.
Vaši žádost o udělení výjimky schvaluji. Zadávací řízení na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení, supervizi a na stavební práce můžete zahájit
před datem akceptace Vaší žádosti Státním fondem životního prostředí ČR. Upozorňuji
Vás však, že v případě, že Vaše žádost nebude akceptována, jdou veškeré náklady
spojené se zadávacím řízením k Vaší tíži.
Ostatní ustanovení směrnice MŽP č. 3/2011, jakož i další povinnosti dané platnými
metodikami pro OPŽP musíte plnit. Znamená to, že při řízeních pro výběr dodavatele
služeb, stavebních prací či dodávek, jakož i zadávání koncesních smluv, jste

povinni

dodržovat zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, respektive zákon
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č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, v platném znění a Závazné
pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. V případě, že se na Vás povinnost
postupovat podle zákona o veřejných zakázkách nebo koncesního zákona nevztahuje,
případně je pro Vás stanovena jen obecná povinnost dodržet zásady transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace, jste povinni při výběru dodavatele postupovat
podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, které vycházejí
ze

Závazných

postupů

pro

zadávání

veřejných

zakázek

spolufinancovaných

ze strukturálních fondů, nespadajících do režimu zákona č. 137/2006 Sb.

S pozdravem

Vážený pan
Ing. Erich Beneš
ředitel
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
Divadelní 105/3
301 21 Plzeň
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