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B1. příprava zadávacího řízení pro začátečníky 

  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/cd2e67f8-d9fa-

4e3e-b96c-267366460142/Vzdelavaci-program.pdf 
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134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-

verejnych-zakazek/Legislativa-a-

Judikatura/Legislativa/Zakon-o-zadavani-

verejnych-zakazek-a-jeho-provadeci-

predpisy/Uplne-aktualni-zneni-zakona-o-zadavani-

verejnych-zakazek 

 

 

Zákon 
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transparentnost 

přiměřenost 

rovného zacházení 

zákaz diskriminace 

Zásady zadávání veřejných zakázek 



hospodárnost 

účelnost 

efektivnost 

 

Metodika veřejného nakupování: Naplňování 

principů 3E v praxi veřejného zadávání 

Zásady 3E 



veřejná zakázka 

výjimky, spolupráce 

  

Zadávací řízení 



dodávky, služby, stavební práce, (koncese) 

předpokládaná hodnota 

nadlimitní, podlimitní, malý rozsah 

režim 

Veřejná zakázka 



nadlimitní veřejná zakázka 

limity v nařízení vlády č. 172/2016 Sb. 

např. stavební práce 149 224 000 Kč 

podlimitní veřejná zakázka 

dodávky nebo služby 2 000 000 Kč 

stavební práce 6 000 000 Kč 

veřejná zakázka malého rozsahu 

 

Veřejná zakázka podle výše 

předpokládané hodnoty 



zjednodušené podlimitní řízení 

otevřené řízení 

užší řízení 

jednací řízení s uveřejněním 

jednací řízení bez uveřejnění 

řízení se soutěžním dialogem 

řízení o inovačním partnerství 

koncesní řízení 

řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu 

Druhy zadávacích řízení 



Průběh zadávacího řízení – OŘ, ZPŘ 

zahájení  nabídky  
výběr 

dodavatele 
uzavření 
smlouvy 



 

podle pravidel stanovených zákonem  

povinnost dodržet zadávací podmínky   

zásady § 6 

Postup v zadávacím řízení 



• sám zadavatel 

• konzultace 

metodika – Předběžné tržní konzultace 
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-

Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim 

• smluvní zástupce (administrátor) 

odpovědnost za dodržení pravidel nese zadavatel 

Zpracování zadávací dokumentace 
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Průběh předběžné tržní konzultace 

Vymezení 
předmětu 
předběžné 

tržní 
konzultace 

Vymezení 
účastníků, 
kteří budou 

osloveni 

 
oslovení 
účastníků 

Vymezení 
formy vedení 

a 
dokumentace 

předběžné 
tržní 

konzultace 

Související 
povinnosti 
zadavatele 

v rámci 
zadávacího 

řízení 



např. předmět veřejné zakázky 

• znám 

• neznám  → předběžné tržní konzultace 

 zákaz narušení hospodářské soutěže 

 

 

Předmět předběžné tržní konzultace 



• odborníci, dodavatelé 

• jeden, více 

• okruh uzavřený, otevřený 

• uživatelé, malé a střední podniky, sdružení  

Účastníci předběžné tržní konzultace 



adresné oslovení 

otevřená výzva 

•  předběžné oznámení 

•  profil zadavatele 

•  internetové stránky zadavatele 

•  tiskové zprávy 

ústní komunikace → dostatečná dokumentace obsahu 

Oslovení k předběžné tržní konzultaci 



identifikace zadavatele (pořadatele), projektu 

cíl, důvod 

předmět konzultace 

místo a termín 

podklady (dotazníky) 

výzva k potvrzení účasti 

Výzva k předběžné tržní konzultaci 



• písemné (elektronické) 

• ústní 

prezenční listina, zápis z jednání, audio/video nahrávky 

 

• odděleně 

• společně 

Vedení předběžné tržní konzultace 



výsledek předběžné tržní konzultace 

• označení části 

• identifikace osob 

• všechny podstatné informace 

(přiložit komunikaci, zápis, posudek) 

Vliv předběžné tržní konzultace na ZD 



formulář uveřejňovaný ve věstnících 

oprávnění, ne povinnost 

• uveřejnění úmyslu zahájit zadávací řízení 

• zkrácení lhůty pro podání nabídek – 30 → 15 dnů 

• dodávky nebo služby 

• označení v předběžném oznámení 

• odesláno k uveřejnění nejméně 35 dnů a nejvýše 12 

měsíců před zahájením 

Předběžné oznámení 



formulář 01 

Věstník veřejných zakázek 

registrace – email, datové schránky 

Metodický pokyn k F01 

Uveřejnění předběžného oznámení 



Informační systém o veřejných zakázkách 

www.isvz.cz 

CPV – slovník jednotného klasifikačního systému 

pro účely veřejných zakázek 

NUTS – klasifikace územních statistických 

jednotek  

Číselníky 

http://www.isvz.cz/


Dohoda o vládních zakázkách 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/3360c97c-30de-

4242-9070-61a4c10c24a4/Stanovisko-ke-GPA-2 

 

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_g

pa_e.htm 

 

GPA 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 



uveřejňují se 

formulář, výzva 

profil zadavatele 

zadávací podmínky 

povinné 

nepovinné 

podrobnost nezbytná pro účast 

Metodika Příprava a zpracování zadávací dokumentace 
(http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-
zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-
zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim) 
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technické podmínky 

podmínky kvalifikace 

obchodní a smluvní podmínky 

zvláštní podmínky plnění 

Podmínky účasti 



předmět veřejné zakázky, technická specifikace 

nadlimitní režim 

• parametry vyjadřujících požadavky na výkon 
nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které 
mají být naplněny 

• odkaz na normy nebo technické dokumenty, 
nebo 

• odkaz na štítky 

Technické podmínky 



zákaz diskriminačních odkazů 

odkaz lze použít: 

• je to odůvodněno předmětem VZ 

• jiný popis by nemohl být dostatečně přesný a 

srozumitelný → nutné připuštění rovnocenných 

řešení 

 

Technické podmínky 



obvykle stručná charakteristika v úvodu ZD a odkaz na přílohu zadávací 
dokumentace s detaily 

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky zboží - papírového 
spotřebního materiálu (toaletní papír jumbo 240, toaletní papír jumbo 190, 
toaletní papír – rolička, dvouvrstvé papírové ručníky ZZ, jednovrstvé papírové 
ručníky ZZ, kosmetické kapesníčky v boxu - tahací), který je specifikován v 
příloze č. 2 této Zadávací dokumentace, který bude splňovat zde požadované 
min. vlastnosti zboží, popř. lepší než uvedené minimální vlastnosti.  

Zadavatel bude provádět čerpání zboží dle svých aktuálních potřeb 
(pravděpodobně čtvrtletní závozy jednotlivého materiálu, ale toto není možné 
zaručit zejména v letních měsících).  

Součástí plnění je dodání zboží – papírového spotřebního materiálu do sídla 
zadavatele (adresa …), součástí dodání bude i předání dodacího listu ke 
každému závozu, v českém jazyce. 

Technické podmínky v ZD 



nadlimit 

• vyhláška č. 169/2016 Sb. 

• standardizace 

• dokumentace, soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr 

• Stanovisko MMR k vyhlášce (http://www.portal-
vz.cz/getmedia/fc96b256-030d-4d0c-a190-
2f241ab7e914/Stanovisko-MMR-k-vyhlasce-169-
2016_2.pdf) 

Technické podmínky – stavební práce 
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nadlimitní OŘ 

povinně 

 základní 

 část profesní 

nepovinně 

 část profesní 

 ekonomická 

 technická 

ZPŘ 

i jiná kritéria nebo žádná 

Kvalifikace 



Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost plnit veřejnou zakázku. 
Způsobilým není dodavatel, který 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

Základní způsobilost - požadavek 



Je-li účastníkem právnická osoba, musí podmínku podle 
písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý 
člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) 
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

Je-li účastníkem pobočka závodu zahraniční právnické 
osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li 
účastníkem pobočka závodu české právnické osoby, musí 
podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v 
předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.  

Základní způsobilost - požadavek 



Účastník prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve 
vztahu k České republice předložením: 

1. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a), 

2. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b), 

3. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani 
ve vztahu k písm. b), 

4. písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c), 

5. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve 
vztahu k písm. d), 

6. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného 
čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku 
zapsán, ve vztahu k písm. e). 

Základní způsobilost - doklady 



Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali 

profesní způsobilost, tím že předloží svůj výpis z 

obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 

vyžaduje.  

Profesní způsobilost  - povinná 



Společné stanovisko MMR a ÚOHS http://www.portal-
vz.cz/getmedia/cb267133-8a9a-461f-8c79-
ca7c9d99b0ab/spolecne-stanovisko_vymezeni-pozadavku-
na-profesni-kvalifikaci.pdf 

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali profesní 
způsobilost tím, že předloží 

• doklad o oprávnění k provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování, 

• osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, v oboru autorizovaný 
inženýr, technik nebo stavitel pro obor dopravní stavby 

Profesní způsobilost  - nepovinná 
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seznam stavebních prací za posledních 5 let  

seznam dodávek nebo služeb za poslední 3 roky 

seznam techniků nebo technických útvarů 

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci  

popis technického vybavení 

přehled o řízení dodavatelského řetězce  

provedení kontroly technické kapacity  

opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí 

přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců  

vzorky, popisy nebo fotografie výrobků 

 

Technická kvalifikace - kritéria 



ekonomická a technická 

V ZD jednoznačně stanovit hranici pro splnění 

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali technickou 
kvalifikaci, tím že předloží seznam významných 
dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před 
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a 
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.  

Minimální úrovní pro splnění kvalifikačního 
předpokladu je poskytnutí 5 dodávek, které spočívaly v 
prodeji osobního automobilu, každého s cenou 
minimálně 500 000 Kč bez DPH. 

Kvalifikace – minimální úroveň 



V zadávací dokumentaci 

• údaje, doklady, vzorky nebo modely, které k prokázání splnění 
požadovaných kritérií kvalifikace požaduje 

v nabídce 

• čestné prohlášení 

• OŘ nadlimit - lze vyloučit (např. V nabídce nemůže účastník nahradit 
předložení dokladů čestným prohlášením.) 

• ZPŘ – nelze vyloučit 

• vzor v příloze ZD 

• jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky 

• nelze vyloučit 

• https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=cs 

 

 

 

Kvalifikace - doklady 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=cs
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=cs


závazný návrh smlouvy v ZD → dodavatel doplňuje 

vyznačená místa 

stanovení obchodních a smluvních podmínek v ZD 

→ návrh smlouvy zpracovává dodavatel 

stanovení obchodních a smluvních podmínek, 

dodavatel nabídkou vyjádří souhlas, smlouva 

kompletována v interakci zadavatel ↔ dodavatel 

Obchodní a smluvní podmínky 



Zadavatel stanovuje obchodní a smluvní podmínky 

formou závazného návrhu smlouvy, který je 

přílohou č. X této zadávací dokumentace. Účastník 

je povinen vyplnit ty části návrhu smlouvy, které 

jsou takto v návrhu smlouvy výslovně označeny a 

vložit návrh smlouvy do své nabídky. 

Obchodní a smluvní podmínky 



Příloha č. X závazný návrh smlouvy 

II. Cena díla 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková 

cena za předmět Smlouvy v rozsahu plnění dle 

článku I. této Smlouvy činí [DOPLŇTE] Kč včetně 

DPH (slovy:  [DOPLŇTE] korun českých včetně 

DPH). 

Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/ 

 

Obchodní a smluvní podmínky 

https://smlouvy.gov.cz/
https://smlouvy.gov.cz/


dodání 

fakturování 

záloha 

sankce 

záruka 

mlčenlivost 

licence 

ukončení 

Obchodní a smluvní podmínky 



vždy v souvislosti s předmětem 

nepovinné 

zejména oblast 

- environmentální 

- sociální 

- hospodářská  

- inovační 

Metodika - Odpovědné veřejné zadávání http://sovz.cz/wp-
content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf 

 

 

 

Zvláštní podmínky plnění 

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf
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http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf


Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 

• nejnižší nabídková cena 

• nejnižší náklady životního cyklu 

• nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality 

• nejvýhodnější poměr nákladů životního cyklu a kvality 

možnost stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu 
nabízeného plnění 

e-aukce 

Hodnocení 



ZÁKAZ hodnotit pouze na základě nejnižší 

nabídkové ceny 

• sociální služby 

• služby projektantů a architektů 

 

Nejnižší nabídková cena 



ÚOHS-S0022,0048/2017 ze dne 13. března 2017 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14717.html 

kritérium nejnižší nabídkové ceny by nemělo být 

dále členěno na jednotlivá subkritéria, kterým jsou 

přiřazovány samostatné váhy a hodnoceny 

jednotkové ceny 

 

Nejnižší nabídková cena 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14717.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14717.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14717.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14717.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14717.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14717.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14717.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14717.html


jediné kritérium – seřazení 

více kritérií – matematický výpočet podle vzorce 

 

                        nejnižší nabídková cena ze všech nabídek 

body= váha * -------------------------------------------------  
                                         cena hodnocené nabídky 

Nejnižší nabídková cena 



Nabídka A 10 000 000  Kč  

 10 000 000 X 60    

     10 000 000 

→ 60 bodů 

 

Nabídka B 12 000 000  Kč  

 10 000 000 X 60    

     12 000 000 

→ 50 bodů 

Nejnižší nabídková cena 



technická úroveň  

estetické nebo funkční vlastnosti  

uživatelská přístupnost 

sociální, environmentální nebo inovační aspekty  

organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají 
přímo podílet na plnění veřejné zakázky v případě, že na 
úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob 

úroveň servisních služeb včetně technické pomoci  

podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění 

 

 

Kritéria kvality 



musí 

• vyjadřovat ověřitelné skutečnosti 

• být vymezeny tak, aby nabídky byly porovnatelné 

• souviset s předmětem (x ZPŘ i kvalifikace) 

• k jakékoli fázi životního cyklu 

 

nesmí být hodnoceny smluvní podmínky, jejichž 

účelem je utvrzení povinností dodavatele nebo 

platební podmínky 

 

 

Kritéria kvality 



v zadávací dokumentaci (minimálně ve formuláři 

nebo výzvě u ZPŘ): 

• kritéria hodnocení 

• metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích 

• váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii, případně 

sestupné seřazení podle významu 

 

Hodnocení v zadávací dokumentaci 



ÚOHS-S0235/2013/VZ-34314/2015/521/Opi – vydáno dne 16.10.2015 a nabylo právní moci 8.2.2017 

Úřad po přezkoumání obdržené dokumentace zjistil, že zadavatel v čl. 9 „Způsob hodnocení nabídek“ zadávací dokumentace vymezil mimo jiné dílčí hodnotící kritérium 
„technické řešení Centra Palmovka“ a v jeho rámci subkritéria „celkové technické řešení Centra Palmovka“ a „způsob řešení volnočasových aktivit“, přičemž v rámci 
subkritéria „celkové technické řešení Centra Palmovka“ stanovil, že jako výhodnější bude hodnocen takový návrh budovy, který 

• „bude co možná nejpraktičtější s ohledem na chod tak velké organizace, jakou je úřad Městské části; 

• bude lépe prezentovat úřad Městské části jako přátelskou a otevřenou organizaci; 

• bude zejména ve vztahu k úřadu Městské části co nejméně provozně náročný, a to jak po stránce organizačně-technické, tak po stránce ekonomické; 

• bude počítat s co možná nejvyšší mírou variability vnitřního prostoru Budovy, a to zejména úřadu Městské části, s možností oddělitelnosti jednotlivých 
funkčních celků a sektorů (např. po patrech či částech jednotlivých podlaží); 

• nabídne takové řešení či bude do Budovy počítat s použitím takových Výrobků, které budou poskytovat vyšší standard nebo vyšší užitnou hodnotou Budovy; 

• nabídne takové řešení, které bude zaměstnancům úřadu Městské části nabízet větší komfort co do oddělenosti prostor využívaných úřadem Městské části od 
zbylých částí Budovy a co do přístupu na jejich pracoviště; 

• bude bezezbytku vyhovovat standardům současné architektury, které nabídne nejlepší funkční řešení Budovy, které bude architektonicky a designově nejlépe 
reagovat na lokalitu umístění Budovy, které bude městotvorné a bude živým organismem zasazeným do stávající skladby lokality, a které bude svým 
architektonickým rázem v co nejvyšší možné míře bez negativního vlivu na okolní stavby; 

• bude skýtat vyšší úroveň architektonického, urbanistického a estetického řešení Budovy; 

• bude ve vztahu k celé Budově a zejména ve vztahu k hypermarketu poskytovat co nejvyšší komfort pro nakupující a bude počítat s co nejvyšším počtem míst 
pro vyžití dětí a rodin s dětmi; 

• bude v Budově počítat s komfortnějším sociálním zázemím, je[ho]ž počet a umístění bude reflektovat účel a strukturu Budovy a bude zajišťovat větší pohodlí 
uživatelů Budovy“, 

a v rámci subkritéria „způsob řešení volnočasových aktivit“ takový návrh budovy, který 

• „bude nabízet prostory k takovým volnočasovým aktivitám, které nejsou v současné době v lokalitě, kde má být vybudováno Centrum Palmovka, dostupné, a 
které by měl zadavatel z titulu svojí role jako veřejné instituce jako městská část zajišťovat; 

• nabídne co možná nejširší a nejpestřejší spektrum volnočasových aktivit pro co možná nejširší spektrum (rozuměno např. věkové) občanské 
veřejnosti.“ 

Zadavatel sice v příloze č. 2 „Způsob hodnocení nabídek – Bodovací metoda“ zadávací dokumentace stanovil, že hodnocení bude prováděno bodovací metodou, kdy 
hodnotící komise použije bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů a pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k 
nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve 
vztahu k nejvhodnější nabídce, avšak Úřad uvádí, že z takto nastaveného hodnocení není zřejmé, co zadavatel vlastně upřednostňuje a způsob hodnocení 
takového kritéria spatřuje Úřad v rozporu se zásadou transparentnosti. 

Kritéria kvality – nesprávné příklady 

http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14643.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14643.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14643.html
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http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14643.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14643.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14643.html


kritérium, pro které má nejvýhodnější nabídka 
maximální hodnotu 

                            hodnota hodnocené nabídky  
body  = váha * -------------------------------------------  
                           hodnota nejvhodnější nabídky  

kritérium, pro které má nejvýhodnější nabídka 
minimální hodnotu  

                         hodnota nejvhodnější nabídky  
body= váha * -------------------------------------------  
                         hodnota hodnocené nabídky 

Kritéria kvality – obecné vzorce  



Otevřené řízení - nadlimit  Základní 
Neumožnění 

podání el. nabídek  

neuveřejnění celé 

ZD 

Kalendářní dny 

Základní 30  + 5  + 5  

 

Zkrácená 

uveřejnění předběžného oznámení 

 
15 + 5  + 5  

naléhavé okolnosti 

 
15 + 5  + 0  

Lhůta pro podání nabídek - minimální 

Zjednodušené podlimitní řízení 11 pracovních dnů 

od zahájení zadávacího řízení 

metodika Problematika stanovení lhůt 
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-

k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-procesni-k-zadavacim-

rizenim 
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počítání podle občanského zákoníku 

do zadávací dokumentace konkrétní datum a čas 

konec si stanovit na pracovní den 

Př. zahájení ZPŘ dne 1. 7. 2017 

minimálních 11 pracovních dní 

konec raději na 20. 7. 2017 

 

Lhůta pro podání nabídek 



uvádí se v zahajovacím dokumentu 

OŘ oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

 

 

 

Výzva v ZPŘ: 

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je poskytována  
uveřejněním na profilu zadavatele na adrese 
https://nen.nipez.cz/profil/mmr. 

 

Přístup k zadávací dokumentaci 

https://nen.nipez.cz/profil/mmr
https://nen.nipez.cz/profil/mmr
https://nen.nipez.cz/profil/mmr
https://nen.nipez.cz/profil/mmr


stanovení formy a způsobu podání nabídek 

v případě elektronických nabídek 

•  určení elektronického nástroje 

•   elektronická adresa pro podávání nabídky 

•  veřejný klíč určený k šifrování 

•  požadavek na šifrování nabídky 

 

 

Požadavky na podání nabídky 



Př. 

Dodavatel je doručí nabídku elektronicky 

prostřednictvím Národního elektronického nástroje 

na adrese https://nen.nipez.cz/. Nabídky v 

elektronické podobě musí být šifrovány 

prostřednictvím certifikátu veřejného klíče, který je 

zadavatelem poskytován na profilu zadavatele 

spolu se zadávací dokumentací. 

 

Požadavky na elektronické nabídky 

https://nen.nipez.cz/


uvádí se v zahajovacím dokumentu 

OŘ oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

 

 

Výzva v ZPŘ: 

Nabídku dodavatel předloží v českém jazyce. 

 

 

Jazyk nabídky 



označuje se, je-li vypracována osobou odlišnou od 
zadavatele  

 část  

 osoba (výjimka advokát, daňový poradce) 

Př. 

Přílohu č. X této zadávací dokumentace 
vypracovala Projekční kancelář ABC, s.r.o., se 
sídlem Zakázková 1, 100 00 Praha. 

Zpracovatel zadávací dokumentace 



označit informace 

identifikovat osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely 

podstatné informace, které byly obsahem 

 

Př. 

Předběžná tržní konzultace byla vedena se společností 
AAA, s.r.o., se sídlem Zakázková 1, 100 00 Praha, 
Malý a střední podnik, a.s., se sídlem Zakázková 2, 100 00 Praha 
a panem Janem Novákem. 
Jejím obsahem bylo nastavení minimální úrovně technické kvalifikace. 
Informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace, jsou 
uvedeny v čl. X.X.X zadávací dokumentace. 

 

Předběžné tržní konzultace 



DALŠÍ MOŽNOSTI ZADAVATELE 



Pokud nebude možné zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele 
(§ 4 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), který je právnickou osobou, z 
evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné 
rejstříky právnických a fyzických osob, Zadavatel vyzve vybraného dodavatele, 
aby předložil výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích 
nebo 

 a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným 
majitelem, a 

 b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k 
dodavateli; těmito doklady jsou zejména 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

2. seznam akcionářů, 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

Rozkrytí skutečného majitele 



Př. 

Prohlídka místa plnění se bude konat dne XX. XX. 

XXXX od XX:XX do XX:XX. Zájemci o účast na 

prohlídce místa plnění se dostaví do místnosti YY v 

budově na adrese YYY. Pro vstup do budovy je 

vyžadováno předložení průkazu totožnosti a 

bezpečnostní prohlídka.   

 

Prohlídka místa plnění 



 

 

 

 

Tato veřejná zakázka je vyhrazena jen určitým dodavatelům, a sice takovým, kteří zaměstnávají 
na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50% osob se 
zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.  

Skutečnost, že v rámci dodavatele je na chráněných pracovních místech zaměstnáno alespoň 
50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, musí být uvedena v 
nabídce společně s potvrzením Úřadu práce České republiky; rozhodným je průměrný 
přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí předcházející zahájení zadávacího řízení. 
Splnění podmínek dle výše uvedeného odstavce není možné prokázat prostřednictvím jiných 
osob. Při společné účasti v zadávacím řízení prokazuje splnění těchto podmínek každý účastník 
zadávacího řízení samostatně. 

Vyhrazené veřejné zakázky 



• předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele 

Př. od vybraného dodavatele bude před uzavřením smlouvy požadováno předložení osvědčení užívat prostory ve 
kterých bude výstava probíhat. 

• úspěšný výsledek zkoušek vzorků 

Př. vzorek předložený vybraným dodavatelem při prokazování kvalifikace bude předán nezávislé laboratoři k ověření 
splnění minimální úrovně kvalifikace. 

• předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací, je-li to k 
plnění veřejné zakázky nezbytné 

Př. vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předloží doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu 
utajovaných informací ve stupni utajení důvěrné. 

• přijetí určité formy spolupráce 

Př. vybraní dodavatelé, nabízející plnění veřejné zakázky společně, přijmou pro plnění veřejné zakázky právní formu 
obchodní společnosti. 

• bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy 

Př. před uzavřením smlouvy doloží vybraný dodavatel, že je pojištěný v souladu s čl. X.X návrhu smlouvy na veřejnou 
zakázku. 

 

Podmínky před uzavřením smlouvy 



Př. 

Zadávací lhůta činí 2 měsíce. Účastníci 

zadávacího řízení nesmí do uplynutí této lhůty ze 

zadávacího řízení odstoupit. 

Zadávací lhůta 



Př. 

Účastník poskytne zadavateli jistotu ve výši 100 000 Kč. Rozhodne-li se 
dodavatel poskytnout jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je 
povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

Jistotu může dodavatel poskytnout některou z dále uvedených forem: 

• složením peněžní částky na účet zadavatele vedený u XXX banky pod 
číslem XXXXXXXX/XXXX, variabilní symbol bude IČO účastníka, bylo-li 
přiděleno, specifický symbol bude XXXX. 

• předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli 
za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, 

• předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek vyplatit 
zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu. 

Jistota 



Př. 

Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku, jelikož 

koordinace jednotlivých zhotovitelů daných částí by  

mohla vážně ohrožovat řádné a včasné plnění 

veřejné zakázky. 

Rozdělení na části 



• uvedení předpokládané hodnoty nereguluje 
nacenění dodavatelem 

• mimořádně nízká nabídková cena 

Př. Cena nižší nebo rovna 20 000 000 Kč bez DPH 
bude považována za mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu. 

•  maximální cena 

Př. Celková nabídková cena bez DPH nesmí 
přesáhnout 30 000 000 Kč bez DPH.  

Cena 



Př. 
Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý 
vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s 
touto zadávací dokumentací a uvede ji ve své 
nabídce. 

Nabídková cena bude uvedena v českých 
korunách. 

Nabídková cena bude uvedena v cenovém listu 
podle přílohy č. X zadávací dokumentace a to v 
členění cena bez DPH, DPH, cena  včetně DPH. 

Cena 



Př. (ZPŘ) 

Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru 

dodavatele uveřejnění na profilu zadavatele. 

Oznámení se považují za doručená všem 

účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich 

uveřejnění.  

Doručování  



Př. 

Zadavatel účastníkům dále doporučuje, aby nabídku zpracovali v následujícím 
členění:  

a) krycí list; 

b) obsah nabídky 

c) řádně vyplněný návrh smlouvy o dílo (bez příloh) 

d) cenový list 

e) údaje pro hodnocení 

f) doklady prokazující kvalifikaci 

g) seznam poddodavatelů 

Doporučení pro zpracování nabídky 



ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 



odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k 

uveřejnění 

F 02 

VVZ i TED 

část B přílohy č. 8 vyhlášky č. 168/2016 Sb. 

Otevřené řízení 



Potvrzení o přijetí 



Potvrzení o přijetí 



Potvrzení o uveřejnění 



Potvrzení o uveřejnění 



na profilu zadavatele 

ode dne uveřejnění oznámení o zahájení 

zadávacího řízení = ten samý den 

Uveřejnění zadávací dokumentace 



Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném 

podlimitním řízení 

uveřejnění 

 na profilu zadavatele 

po uveřejnění lze odeslat alespoň 5 dodavatelům 

přímo 

část A přílohy č. 6 zákona č. 134/2016 Sb. 

 

Zjednodušené podlimitní řízení 



1. identifikační údaje zadavatele, 

2. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci (obvykle je 
součástí výzvy), 

3. lhůta pro podání nabídek, 

4. způsob podání nabídek včetně informace o tom, v 
jakém jazyce mohou být podány, 

5. požadavky na prokázání kvalifikace včetně 
požadovaných dokladů, 

6. pravidla pro hodnocení nabídek. 

Výzva v ZPŘ 



PŘÍKLAD 



Úřad pro dohled nad kuřáky pořizuje 

• v nadlimitním režimu 

• v otevřeném řízení 

• kamerový systém, který bude umístěn v 
restauračních zařízeních 

Zpracujete do konce školení nebo jako domácí úkol 

oznámení o zahájení zadávacího řízení a 

zadávací dokumentaci 

 

Zadání příkladu 



www.vestnikverejnychzakazek.cz 

www.portal-vz.cz 

https://nen.nipez.cz/ 

www.isvz.cz 

http://ted.europa.eu/TED 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
http://www.portal-vz.cz/
http://www.portal-vz.cz/
http://www.portal-vz.cz/
https://nen.nipez.cz/
https://nen.nipez.cz/
http://www.isvz.cz/
http://ted.europa.eu/TED
http://ted.europa.eu/TED


DĚKUJEME ZA POZORNOST 

 
 


