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Dodatek č. 6 k Závazným minimálním požadavkům na technickou charakteristiku elektronických tržišť veřejné správy 
 

Změna v dokumentu Závazné minimální požadavky na technickou charakteristiku elektronických tržišť veřejné správy, verze 2 

 

Číslo 

změny 

Identifikace 

místa 

změny 

Místo 

v rámci 

požadavku 

Nové znění Změna 

 

1 

F-060-010 - 

Registr 

rámcových 

smluv 

Popis 

požadavku 

… 

 
RS změní stav z „aktivní“ na „platnost RS byla ukončena“ při splnění alespoň jedné 

z následujících podmínek: 

 uplynula doba, na kterou byla RS uzavřena (uvedeno v seznamu rámcových 

smluv – datum, do kdy je RS platná) 

 byla vyčerpána předpokládaná hodnota celková smluvní cena  RS (tj. součet 

předpokládaných hodnot celkových smluvních cen včetně DPH VZ zadaných 

na základě této RS a předpokládaných hodnot s DPH probíhajících 

zadávacích řízení je roven či vyšší předpokládané hodnotě celkové smluvní 

ceně včetně DPH této rámcové smlouvy) 

 zadavatel od smlouvy odstoupil 

 počet dodavatelů klesl pod 3, popř. pod 2 při aplikaci ustanovení § 90 odst. 2 

(u RS uzavřené s více uchazeči) 

 zadavatel nechce nadále na základě rámcové smlouvy zadávat dílčí VZ  

… 

… 

 

Ve výčtu podmínek, při 

kterých je platnost rámcové 

smlouvy ukončena, byl 

změněn způsob určení 

vyčerpání rámcové smlouvy. 

 

(podnět zadavatele) 
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2 ET-010-010-

020-070 – 

Předpokláda

ná hodnota 

VZ 

Požadavky Uživatel určí předpokládanou hodnotu VZ - číselné pole, celé číslo, max. 12 číslic, 

bude uvedeno, v jaké měně je hodnota uvedena. Částka bude uváděna bez DPH. 

 

V případě, že se jedná o VZ zadávanou na základě rámcové smlouvy (tj. v aktivitě 

„ET-010-010-020-050 – Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy“ 

bylo vybráno ANO) uživatel uvede rovněž hodnotu DPH - číselné pole, celé číslo, 

max. 12 číslic. 

 

… 

U VZ zadávaných na základě 

rámcové smlouvy doplněna 

povinnost vyplnit i hodnotu 

DPH (nikoli sazbu) 

předpokládané hodnoty. 

 


