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15 dní 

15 dní 

30 dní 

30 dnů 

Uveřejnění o 

zahájení 

zadávacího 

řízení v ISVZ a 

TED (§ 58) 

Uveřejnění ZD na 

profilu 

zadavatele ode 

dne uveřejnění 

oznámení (§ 96 

odst. 1)               

§  

 

 Zahájení zadávacího 

řízení 
Konec lhůty pro podání 

žádosti o účast 

Změna nebo doplnění zadávacích 
podmínek (§ 99) 

vždy přiměřeně prodloužit lhůtu, 
v případě potenciálního rozšíření 
okruhu dodavatelů – celá původní 
délka (§ 99 odst. 2) 

Zrušení zadávacího 
řízení 

pokud po uplynutí 
lhůty není žádný 
účastník ZŘ (§127 
odst. 1) 
 

Výzva k podání 
nabídky 

(§ 58 odst. 3) 

Výběr dodavatele 

(§ 122) 

Uzavření smlouvy 

na VZ (§ 123) 

Možnost zadavatele zrušit zadávací řízení (§127 odst. 2) 

Uveřejnění na 

profilu  

Písemná zpráva 

zadavatele            

(§ 217) 

Smlouva vč. 

dodatků a příloh 

(§ 219) 

Skutečně 

uhrazená cena       

(§ 219) 

Předběžné 

oznámení      

(§ 34) 

Uveřejnění  

v ISVZ a TED 

Oznámení o 

výsledku zadávacího 

řízení (§ 126) 

Vyloučení účastníka ZŘ (§ 48) 

Námitky proti 

rozhodnutí o vyloučení 

(§ 241 odst. 2) 

Žádost o 

objasnění či 

doplnění údajů, 

vzorků nebo 

modelů (§ 46) 

Žádost o 

objasnění 

mimořádně nízké 

nabídkové ceny 

(§ 113) 

Oznámení o 

výběru dodavatele 

(§ 50, resp. § 123) 

povinnost dle ZZVZ 

možnost dle ZZVZ 

Legenda: 

Vybraný 

dodavatel 

Lhůta 

k uveřejnění 

do 30 prac. 

dnů od 

ukončení ZŘ 

(§217 odst.5) 

Lhůta 

k uveřejnění do 

15 dnů od 

uzavření (§ 219 

odst. 1) 

Lhůta 

k uveřejnění  do 

3 měsíců od 

splnění smlouvy 

/ do 31.3. násl. 

kal. roku u 

smlouvy delší 

než 1 rok (§ 219 

odst.3) 

Vyloučení vybraného 

dodavatele (§ 124) 

Další 

účastníci ZŘ 

(§ 125) 

Námitky proti 

výběru dodavatele 

(§ 241 odst. 2) 

Zrušení ZŘ 

(§127 odst. 2 

písm. b)) 

Posouzení kvalifikace 
účastníků 

(§ 58 odst. 3) 

Konec lhůty pro 

podání nabídek 

25 dnů 

Posouzení splnění 

podmínek účasti (§ 37) 

Hodnocení nabídek       

(§ 115) 

 

Konec lhůty pro námitky vztahující 

se ke kvalifikaci (§ 242 odst. 3) 

Otevírání nabídek 

(§ 109, 110) 

Výzva 
vybranému 
dodavateli 

 (§ 122 odst. 3) 

Konec zákazu uzavření 

smlouvy (§ 246)  

 

 

 

procesní lhůty 

uveřejnění informací 

vyloučení dodavatele 

 

 

 

zrušení ZŘ 

fakultativní kroky 

úkony doručované adresně 


