Teze Rekonstrukce státu

Systémové zjednodušení nákupů a distribuce
materiálu mimo nouzový stav
1. Centrální nákupy nebudou muset být předem ošetřeny smluvně mezi všemi
centrálními zadavateli.
Dnes není možné, aby byl po dobu účinnosti rámcové dohody okruh účastnících se
zadavatelů, rozšiřován, neboť všichni zadavatelé musí předem společně uzavřít písemnou
smlouvu, ke které nesmí později nikdo přistoupit. Tato podmínka by měla být zrušena, aby
např. i po uzavření rámcové dohody Ministerstvem vnitra mohl z rámcové dohody
profitovat Jihomoravský kraj, pro který rámcová dohoda nebyla Ministerstvem vnitra
původně vysoutěžena. Evropskou směrnicí požadované jasné vymezení všech zadavatelů už
v zadávací dokumentaci by tímto zůstalo nedotčeno.
2. Správa státních hmotných rezerv bude moci na žádost ministerstva zdravotnictví
po schválení vládou rozdělovat ochranné pomůcky i bez vyhlášení nouzového
stavu.
O bezúplatném použití státních hmotných rezerv rozhoduje za krizových stavů vláda. Tuto
možnost by měla mít i mimo režim nouzového stavu. Na žádost Ministerstva zdravotnictví
by vláda mohla rozhodnout o bezplatném poskytnutí státních hmotných rezerv např.
krajům za účelem ochrany zdraví obyvatelstva.
3. I v případě, že by mělo být přistoupeno ke zjednodušování zadávání veřejných
zakázek ve zrychleném procesu, zůstane zachována povinnost zadavatelů zjistit,
s kým se chystají obchodovat.
V případě, že je využito jednací řízení bez uveřejnění (“JŘBU”) z důvodu krajně naléhavé
okolnosti, kterou zadavatel nezpůsobil ani ji nemohl předvídat (§ 63 odst. 5), navrhuje MMR
novelu, podle které by bylo možné postupovat ještě méně formalizovaným způsobem, než
který umožňuje postup JŘBU dnes. Ani v případě JŘBU použitého z důvodu časové tísně
však nelze zadavatele zcela oprostit od povinnosti alespoň se snažit zjistit, s kým se chystá
obchodovat a zda je daný dodavatel základně způsobilý. Lze proto, pokud je to nezbytně
nutné a zadavatelem odůvodněné, připustit zmírnění formálních požadavků na proces a
prokazování způsobilosti zadavatele či jeho vlastnické struktury (např. akceptací čestných
prohlášení), ale nelze připustit, aby se JŘBU zcela vyprázdnilo do podoby úplné výjimky.
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