Příloha

Číslo
změnového
požadavku
1

Změnový požadavek

Minimální obsahová náležitost „Seznam doklad
dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační
ční předpoklady“,
p
která je uvedena
v následujících šablonách:
•

šablona č. T16 (č. 7),

•

šablona č. T17 (č. 8),

•

šablona č. T28 (č. 25),

je rozšířena o sloupce uvedené červeně v následující tabulce.
Seznam významných
dodávek/ významných

Označení
Pořadové
číslo
nabídky

Název
dokladu

osoby,
která
doklad
vyhotovila

Datum
vyhotovení
dokladu

Identifikace

služeb/stavebních prací*,

subdodavatele,

Název smlouvy

Datum uzavření

Dodatečně

Uvedení významné

prostřednictvím

uzavřené
řené se

smlouvy se

doložený

dodávky/služby/

kterého dodavatel

subdodavatelem

subdodavatelem

doklad

stavební práce*, která je

prokazuje kvalifikaci

(je-lili relevantní)

(je-li relevantní)

(ANO/NE)

dokladem prokazována

(je-li relevantní)

(je-li relevantní)

* Bude uvedena ta varianta (významné dodávky, významné služby nebo stavební práce), která je požadována zadavatelem. Systém
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automaticky uvede ten druh ZŘ (tj. dodávka či služba či stavební práce), který uživatel zvolil v aktivitě „ET-010-010-020-040 – Druh VZ“.
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3

DPH nebude v e-tržišti uváděnou sazbou, tj. v procentech, ale v absolutní hodnotě. Uvádění DPH je požadováno v následujících aktivitách:
•

„ET-010-040-010 – Evidence výsledku zadávacího řízení“

•

„ET-010-010-120-030 – Subkritéria“

•

„ET-010-010-120-090 – Dílčí hodnotící kritéria, příp. subkritéria“

Do požadavků v aktivitě „S41-010 – Zrušení zadávacího řízení“ je přidán následující text: „Uživatel zaznamená datum a čas, kdy zadavatel
rozhodl o zrušení zadávacího řízení.“ tak, jak je uvedeno v aktivitě „S40-010 – Zrušení zadávacího řízení“.

Dále je z požadavku v aktivitě „S41-010 – Zrušení zadávacího řízení“ na kontrolu lhůt odstraněn následující text: „Systém na uplynutí lhůty
pouze upozorní, uživateli však umožní i po uplynutí lhůty aktivitu provést. Systém uživatele bude upozorňovat na blížící se konec lhůty
(pravidla popsána v softwarových požadavcích).“
4

Obsahová náležitost č. 5 v šabloně č. T39 – Oznámení o vzdání se práva na podání námitek je zpřesněna o text uvedený červeně:
„Vám jménem dodavatele oznamuji, že se dodavatel (obchodní firma/název/jméno a příjmení, IČO/RČ/dat. nar. dodavatele, který oznámení
posílá - evidováno v „Registr dodavatelů“) (5)“
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V subprocesu „S09 – Poskytování dodatečných informací“ je opraveno číslo poslední aktivity z „S06-060 – Uveřejnění dodatečných informací
v e-tržišti“ na „S09-060 – Uveřejnění dodatečných informací v e-tržišti“.
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V požadavku „F-010-010 - Registrace zadavatelů a dodavatelů“ je upraven chybný odkaz na ZVZ v souvislosti se sdružením několika
zadavatelů. Odkaz byl z § 2 odst. 8 ZVZ upraven na § 2 odst. 9 ZVZ.
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Poznámka pod čarou č. 18 v rámci požadavku „F-010-020 - Přístupová oprávnění“ je zpřesněna o text uvedený červeně:
„Zadavatelský útvar je organizační útvar zadavatele, který je s ohledem na vnitřní předpisy zadavatele oprávněn jednat jménem či za
zadavatele ve věcech zadávání veřejných zakázek, tj. jde o útvar s oprávněním zadávat VZ jménem zadavatele (zcela bez omezení či s
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omezením do určité finanční částky nebo za předpokladu předchozího schválení vedoucím pracovníkem zadavatele).“
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V požadavku „F-020-020 - Pravidla pro vyhledávání“ je vyhledávací kritérium „Předpokládaná hodnota VZ od DD.MM.RRRR – do
DD.MM.RRRR (i v případě, že je VZ dělena na části, bude uváděna celková předpokládaná hodnota VZ)“ opraveno následovně:
„Předpokládaná hodnota VZ od DD.MM.RRRR – do DD.MM.RRRR (i v případě, že je VZ dělena na části, bude uváděna celková
předpokládaná hodnota VZ)“
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Kontaktní osoba zadávaná při registraci zadavatele („Kontaktní osoby (administrátoři) zadavatele vzhledem k e-tržišti“) v rámci požadavku „F010-010 - Registrace zadavatelů a dodavatelů“ je nově povinnou položkou stejně tak, jak je tomu u kontaktní osoby dodavatele.
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Do požadavku „F-010-010 - Registrace zadavatelů a dodavatelů“ je u registrace zadavatele a u registrace dodavatele do registru k položce
„Obec“ a „Část obce“ (u položky „Sídlo/místo podnikání“ a „Jiné kontaktní adresy“) doplněno:
„Obec – textové pole či výběr z číselníku základních územních jednotek (0051 ZUJ)
Část obce – textové pole či výběr z číselníku základních územních jednotek (0051 ZUJ)“
Povinnost implementovat číselník ZUJ do e-tržiště byla provozovatelům uložena již v rámci požadavku „F-040-010 - Klasifikace a číselníky“.
Textové pole je nutné ponechat pro případ, kdy registrovaný subjekt nemá sídlo či kontaktní adresu na území ČR.
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V aktivitě „ET-010-010-070 - Doba a místo plnění VZ“ je požadavek na evidenci údajů u jednotlivých částí VZ upraven následovně:
„Pokud je VZ dělena na části, specifikace doby a místa plnění VZ se týká všech částí VZ (nikoli pouze jednotlivých částí). Specifikaci místa
plnění VZ je možné uvádět buď k VZ jako k celku nebo ke každé části VZ zvlášť.“

Dále je v rámci aktivity "ET-010-010-070-020 – Místo plnění veřejné zakázky" změněno zadání kódu CZ-NUTS na povinný. Uživatel tedy
musí vyplnit alespoň jeden kód NUTS. Pokud je místo plnění mimo území ČR, uživatel vyplní CZZZZ. Povinnost je determinována rozhraním
mezi e-tržištěm a Věstníkem VZ, který při odesílání formuláře oznámení o zadání vyplnění této položky vyžaduje.
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Požadavek „F-030-010 – Komunikace v rámci systému“ je doplněn následovně:
„Systém musí poskytovat každému uživateli tzv. mailbox pro interní komunikaci (tj. komunikaci výhradně mezi registrovanými uživateli tržiště).
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Interní mailbox bude umožňovat vytvoření, odeslání, příjem, uložení a zobrazení datových zpráv odesílaných a přijímaných v rámci jednoho
tržiště. Interní mailbox bude obsahovat funkcionalitu pro kategorizaci příchozích a odchozích zpráv a možnost označení příznaky pro
zpracování. Datové zprávy umožní kategorizaci dle předdefinovaných typů zpráv a budou si zachovávat vazbu na VZ, které se týkají.
Uložená datová zpráva musí obsahovat alespoň následující informace:
•

odesílatel,

•

adresát,

•

datum a čas odeslání,

•

datum a čas přijetí,

•

č.j. odesílatele – je-li zpřístupněno,,

•

č.j. adresáta – je-li zpřístupněno,

•

předmět,

•

dokumentové přílohy,

•

informaci o elektronických podpisech/značkách připojených ke zprávě a informaci o výsledku ověření jejich platnosti,

•

odkazy,

•

text datové zprávy.

Uložená datová zpráva musí být opatřena elektronickou značkou systému.“
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Požadavek „N-030-010 - Zaznamenávání elektronických úkonů, uživatelských operací a činností nástroje“ je doplněn následovně:

„Oprávněný uživatel musí mít přístup k přehledu zaznamenaných elektronických úkonů, uživatelských operací a činností nástroje, který bude
obsahovat veškeré zaznamenané informace.
Systém musí oprávněnému uživateli zobrazení všech logů vážících se k:
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•

vybrané entitě systému,

•

vybrané veřejné zakázce nebo průzkumu trhu,

•

vybranému zadavatelskému/dodavatelskému útvaru - jsou zobrazeny záznamy elektronických úkonů, uživatelských operací a
činností nástroje prováděných v rolích uživatelů přiřazených k zadavatelskému/dodavatelskému útvaru.

•

vybranému uživateli – jsou zobrazeny záznamy uživatelem prováděných elektronických úkonů a uživatelských operací.

Systém musí oprávněnému uživateli umožnit export záznamů o provedených elektronických úkonech, uživatelských operací a
činnostech nástroje do souboru ve formátu PDF-A a jejich uložení na technické prostředky uživatele.“
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Nestandardní stav č. 1 a 2 jsou upraveny následovně:

A. Číslo
nestandardního
stavu
1.

B. Název nestandardního
stavu
Změna zadávacích
podmínek na základě
žádosti o dodatečné
informace

C. Dopad do e-tržiště, zejména
do jakého úkonu v e-tržišti se
vrací či jaký bude jiný dopad
do e-tržiště
Umožnění editace veškerých
údajů uvedených v zadávacích
podmínkách, které byly
zaevidovány v rámci specifikace
VZ. Editace nebude umožněna
pouze v případě druhu
zadávacího řízení, jehož změna
může ovlivnit způsob zahájení
zadávacího řízení. Následné
vytvoření dodatku k zadávacím
podmínkám a přiložení dodatku k
výzvě k podání nabídek. Tuto
změnu zadavatel oznámí všem
dodavatelům, kterým odeslal
výzvu k podání nabídek. V
případě, že byla výzva k podání
nabídek uveřejněna, bude v etržišti uveřejněn i dodatek k
výzvě. Zadavatel bude mít
možnost posunout lhůtu pro
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D. Příslušná ID schémat či
úkonů
Uživatel zadavatele bude
mít možnost upravovat údaje
zaevidované v rámci procesu
„ET-010-010 – Specifikace
VZ“ kromě údajů v aktivitě
„ET-010-010-030 – Výběr
postupu zadání VZ (ZŘ: 1, 2,
3, 4, 5, 6)“ a „ET-010-010-040
– Výběr postupu zadání VZ
(ZŘ: 6, 7, 8)“ prodloužit lhůtu
pro podání nabídek
specifikovanou v aktivitě "ET010-010-110-010 - Lhůta pro
podání nabídek". Do systému
zaeviduje datum, kdy bylo
dodavatelům odesláno
oznámení o změně
zadávacích podmínek ve
formátu DD.MM.RRRR
včetně změněných údajů

E. Popis nestandardního stavu
Na základě žádosti o dodatečné
informace došlo ke změně
zadávacích podmínek. Zadavatel
tuto skutečnost oznámí všem
dodavatelům, kterým byla zaslána
výzva k podání nabídek. V případě,
že byla výzva k podání nabídek
uveřejněna v e-tržišti, uveřejní i
dodatek k výzvě. Zadavatel
rozhodne, bude-li prodloužena lhůta
pro podání nabídek či nikoliv.

2.
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Změna zadávacích
podmínek (rozhodnutí
zadavatele nebo nápravné
opatření ÚOHS)

podání nabídek.
V systému musí být nadále
dostupné jak původní, tak nové
údaje.

v zadávacích podmínkách.

Umožnění editace veškerých
údajů uvedených v zadávacích
podmínkách, které byly
zaevidovány v rámci specifikace
VZ. Editace nebude umožněna
pouze v případě druhu
zadávacího řízení, jehož změna
může ovlivnit způsob zahájení
zadávacího řízení. Následné
vytvoření dodatku k zadávacím
podmínkám a přiložení dodatku k
výzvě k podání nabídek. Tuto
změnu zadavatel oznámí všem
dodavatelům, kterým odeslal
výzvu k podání nabídek. V
případě, že byla výzva k podání
nabídek uveřejněna, bude v etržišti uveřejněn i dodatek k
výzvě. Zadavatel bude mít
možnost posunout lhůtu pro
podání nabídek.

Uživatel zadavatele bude
mít možnost upravovat údaje
zaevidované v rámci procesu
„ET-010-010 – Specifikace
VZ“ kromě údajů v aktivitě
„ET-010-010-030 – Výběr
postupu zadání VZ (ZŘ: 1, 2,
3, 4, 5, 6)“ a „ET-010-010-040
– Výběr postupu zadání VZ
(ZŘ: 6, 7, 8)“ prodloužit lhůtu
pro podání nabídek
specifikovanou v aktivitě "ET010-010-110-010 - Lhůta pro
podání nabídek". Do systému
zaeviduje datum, kdy bylo
dodavatelům odesláno
oznámení o změně
zadávacích podmínek ve
formátu DD.MM.RRRR
včetně změněných údajů
v zadávacích podmínkách.

Na základě rozhodnutí zadavatele
nebo nápravného opatření ÚOHS
došlo ke změně zadávacích
podmínek. Zadavatel tuto skutečnost
oznámí všem dodavatelům, kterým
byla zaslána výzva k podání
nabídek. V případě, že byla výzva k
podání nabídek uveřejněna v etržišti, uveřejní i dodatek k výzvě.
Zadavatel rozhodne, bude-li
prodloužena lhůta pro podání
nabídek či nikoliv.

Výzvu k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu musí e-tržiště kromě odeslání vybraným dodavatelům také uveřejnit v e-tržišti, čímž
zadavatel rozšíří okruh dodavatelů, mezi kterými průzkum trhu provádí.

V rámci specifikace průzkumu trhu je proto upraveno znění následující aktivity:
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ET-010-010-300 – Určení způsobu provedení průzkumu trhu dodavatelů, kteří budou vyzváni k průzkumu trhu
Popis
Uživatel

Uživatel určí, jakým způsobem budou dodavatelé osloveni výzvou k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu. Pokud rozhodne,
že bude výzvu odesílat, určí dodavatele, kteří budou vyzváni k průzkumu trhu. Minimální počet dodavatelů je by měl být tři.
Zadavatel
Uživatel rozhodne, jestli výzvu k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu uveřejnění v e-tržišti, odešle se konkrétním
dodavatelům či provede kombinaci – uveřejnění i odeslání.
Pokud uživatel zvolil, že bude výzva zasílána konkrétním dodavatelům, uživatel výběrem z registru dodavatelů určí dodavatele,
kterým bude zaslána výzva k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu vytvořená v rámci předchozí aktivity. Uživatel může uvést i

Požadavky

dodavatele, kteří nejsou v e-tržišti registrováni.
Počet vybraných dodavatelů je by měl být minimálně 3, pokud uživatel určí méně než 3 dodavatele, systém ho na to upozorní.
Pokud bude chtít uživatel i přesto pokračovat, bude muset své rozhodnutí odůvodnit., ale pustí ho do dalšího kroku.
Dobrovolná aktivita

Dokumenty

-

Lhůty

-

V rámci subprocesu „S02 - Provedení průzkumu trhu“ je upravena následující aktivita.
S02-010 – Odeslání výzvy dodavatelům/Uveřejnění výzvy v e-tržišti
Popis

Uživatel odešle vytvořenou výzvu dodavatelům, které určil v předchozí aktivitě či/a výzvu uveřejní v e-tržišti

Uživatel

Zadavatel
Pokud uživatel v aktivitě „ET-010-010-300 – Určení způsobu provedení průzkumu trhu dodavatelů, kteří budou vyzváni k průzkumu
trhu“ zvolil, že výzvu k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu pouze uveřejní, provede uveřejnění výzvy, kterou vytvořil

Požadavky

v aktivitě „ET-010-010-260 – Příprava výzvy k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu“.
Pokud uživatel v aktivitě „ET-010-010-300 – Určení způsobu provedení průzkumu trhu dodavatelů, kteří budou vyzváni k průzkumu
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trhu“ zvolil, že výzvu k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu pouze odešle, Uživatel odešle dodavatelům určeným v aktivitě
„ET-010-010-260 – Určení dodavatelů, kteří budou vyzváni k průzkumu trhu“ prostřednictvím e-tržiště výzvu, kterou vytvořil
v aktivitě „ET-010-010-260 – Příprava výzvy k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu“. Pokud uživatel dodavatele v této aktivitě
neurčil, provede to nyní. V obou případech musí být možné seznam dodavatelů před odesláním výzvy editovat výběrem z registru
dodavatelů. Bude možné informovat o možnosti zpřístupnění výzvy i dodavatele, kteří nejsou zaregistrováni v e-tržišti.
„V případě, že v aktivitě „ET-010-010-280 – Stanovení požadavku na obsah informace (nabídky)“ bylo vybráno ANO, uživatel připojí
zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značku založenou na kvalifikovaném
systémovém certifikátu (uživatel dostane na výběr). Po podepsání bude možné dokument měnit, nicméně je pak opět třeba ho
podepsat.“
Pokud uživatel v aktivitě „ET-010-010-300 – Určení způsobu provedení průzkumu trhu dodavatelů, kteří budou vyzváni k průzkumu
trhu“ zvolil jak odeslání, tak uveřejnění, provede odeslání výše uvedeným postupem a systém současně s odesláním výzvu
automaticky uveřejní.
Povinná aktivita

Dokumenty
Lhůty

-

Obsahová náležitost č. 4 a 5 se objeví pouze v případě, je-li výzva k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu odesílána. Pokud je výzva
naopak uveřejňována, pro tyto účely je do šablony
Vložena nová minimální obsahová náležitost, která zní:
Datum uveřejnění výzvy k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu: datum evidované v aktivitě „S02-010 – Odeslání výzvy dodavatelům/
Uveřejnění výzvy v e-tržišti“ (10)

Shrnutí obsahových náležitostí šablony je upraveno následovně:
Minimální obsahové náležitosti:
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(1) Hlavička č. 5
(2) Název dokumentu: Protokol o provedení průzkumu trhu
(3) Způsob provedení průzkumu trhu
,
(4) Datum odeslání výzvy k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu* **
(10) Datum uveřejnění výzvy v e-tržišti***
,
(5) Identifikace dodavatelů, kterým byla zaslána výzva k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu* **
,
(6) Identifikace odpovědí dodavatelů, kteří zadavateli odeslali odpověď na výzvu k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu* **
,
(7) Identifikace odpovědi dodavatele, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější* **
(8) Odůvodnění rozhodnutí
(9) Jméno a příjmení uživatele, který dokument vytvořil
* Pouze v případě, že je protokol vytvářený v rámci aktivity „S02-090 – Vytvoření protokolu o provedení průzkumu trhu“. Objeví se pouze
v případě, pokud byla výzva odesílána.
** Pouze v případě, že je protokol vytvářený v případě subprocesu „S01-030 – Příprava protokolu o provedení průzkumu trhu“. Objeví se
pouze v případě, pokud byla výzva odesílána.
*** Objeví se pouze v případě, pokud byla výzva uveřejňována.
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Požadavek „F-070-010 – Informační deska“, původní znění bodu 4 je nahrazeno následujícím zněním:

4. E-tržiště musí umožnit zobrazení uveřejněných informací o VZ/průzkumech trhu zadavatele (dále jen „Profil zadavatele v etržišti“) způsobem, který umožňuje využití tohoto zobrazení jako profilu zadavatele dle ZVZ a vyhlášky ze dne 20. dubna 2012 č. 133.
Profil zadavatele v e-tržišti (dále též „Profil zadavatele“) musí být dostupný na internetové adrese, která bude pro každého ze zadavatelů
unikátní.
Profil zadavatele se skládá z následujících částí (nemusí být zobrazeny v rámci jedné stránky) – jednotlivé části jsou blíže popsány níže
v textu:
•

Informace o zadavateli

•

Veřejné dokumenty zadavatele - uživatel musí mít možnost uveřejnit na profilu zadavatele v e-tržišti jakýkoliv dokument
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•

Informace o e-tržištích zadavatele

•

Informace o veřejných zakázkách/průzkumech trhu

•

Odkaz na internetovou adresu archivního (předešlého) profilu zadavatele v e-tržišti

•

Odkaz na internetovou adresu profilu zadavatele (využívá-li zadavatel jiný profil, jako svůj hlavní)

Systém musí uživateli umožnit vygenerovat odkaz na část profilu obsahující informace o veřejných zakázkách/průzkumech trhu, který pak
uživatel uveřejní ve Věstníku veřejných jako internetovou adresu profilu zadavatele.
Systém musí zajistit, aby informace, které jsou uveřejňovány na profilu zadavatele v e-tržišti a zároveň prostřednictvím e-tržiště ve Věstníku
VZ, byly uveřejněny nejdříve ve Věstníku VZ a až poté v rámci profilu zadavatele v e-tržišti.
Na profilu zadavatele lze mimo formulářů uveřejnit nebo zpřístupnit dokumenty v jednom z následujících formátů:
•

PDF (Portable Document Format)

•

PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

•

Xml (Extensible Markup Language Document)

•

Fo/zfo (602XML Filler dokument)

•

Html/htm (Hypertext Markup Language document)

•

Odt (Open Document Text)

•

Ods (Open Document Spreadsheet)

•

Odp (Open Document Presentation)

•

Txt (prostý text)

•

Rtf (Rich Text Format)

•

Doc/docx (MS Word Document)

•

Xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
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•

Ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

•

Jpg/jpeg/jfif (Point Photographic Experts Group File Interchange Format)

•

Png (Portable Network Graphics)

•

Tif/tiff (Tagged Image File Format)

•

Gif (Graphics Interchange Format)

Všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, musí být veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let od jejich
uveřejnění. Výjimkou je výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení, která musí být
uveřejněna minimálně po dobu trvání lhůty pro podání nabídek (poskytované podle § 38 a 48 ZVZ).
Informace o zadavateli: O zadavateli budou na profilu zadavatele dostupné následující informace (údaje jsou vyplňovány během
registrace zadavatele do e-tržiště - viz požadavek „F-010-010 - Registrace zadavatelů a dodavatelů“, bod 2):
•

Úřední název zadavatele,

•

Doplněk k úřednímu názvu zadavatele,

•

Právní forma,

•

Kategorie zadavatele,

•

Sídlo/místo podnikání – ve struktuře: Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, Obec, Část obce, PSČ, Stát – kód státu,

•

Identifikační čísla zadavatele - ve struktuře: IČ, DIČ,

•

Jiné kontaktní adresy – ve struktuře: Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, Obec, Část obce, PSČ, Stát – kód státu,

•

Obecné kontaktní údaje – ve struktuře: Tel (ústředna), Fax (ústředna), E-mail (obecná), www adresa (obecná),

•

Bankovní spojení – ve struktuře: Název účtu, Předčíslí účtu, Číslo účtu, Kód banky, IBAN, SWIFT,

•

Hlavní předmět činnosti,

•

Kontaktní osoby zadavatele vzhledem k e-tržišti – ve struktuře: Titul před jménem, Jméno, Příjmení, Titul za jménem, Pracovní
pozice, Kontaktní údaje: telefon, e-mail.
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Tyto informace budou automaticky aktualizovány ve vazbě na příslušné informace evidované v systému o zadavateli.
Veřejné dokumenty zadavatele: Systém musí administrátorovi zadavatele umožnit uveřejnění dokumentů (dokumentem se v tomto
kontextu rozumí libovolný soubor) na svém profilu (např. pravidla pro účast v e-aukci atd.).
Informace o e-tržištích zadavatele: Systém musí administrátorovi zadavatele umožnit vedení seznamu e-tržišť (tj. přidání, úprava,
odebrání), která zadavatel používá pro zadávání veřejných zakázek. V rámci seznamu musí systém umožnit pro každé z e-tržišť
vedení následujících informací:
•

Název e-tržiště

•

Internetová adresa e-tržiště

•

Profil zadavatele na e-tržišti – v případě, že zadavatel využívá tuto funkcionalitu

Informace o veřejných zakázkách se skládají z následujících částí:
•

Základní informace o zadavateli

•

Základní informace o veřejných zakázkách

•

Dokumentace veřejné zakázky – uživatel musí mít možnost uveřejnit na profilu zadavatele v e-tržišti jakýkoliv dokument (obdobně
jako veřejné dokumenty zadavatele - pouze s tím rozdílem, že dokumenty jsou přiřazeny k VZ)

•

Certifikát veřejného klíče – oprávněný uživatel zadavatele smí zpřístupnit certifikát určený pro šifrování nabídek

•

Seznam uchazečů

•

Výsledek veřejné zakázky

V části Základní informace o zadavateli musí být zobrazeny alespoň následující atributy:
•

Identifikátor profilu zadavatele – jedná se o evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek přidělené na základě
Oznámení profilu zadavatele

•

IČO a název nebo obchodní firma zadavatele

V části Základní informace o veřejné zakázce musí být zobrazeny alespoň následující atributy:
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•

Název veřejné zakázky

•

Jednoznačný identifikátor veřejné zakázky na profilu zadavatele – ve struktuře PRRVNNNNNNNN, kde „P“ je neměnný znak, RR je
rok založení veřejné zakázky (poslední dvě čísla), „V“ označení pro veřejnou zakázku, NNNNNNNN je unikátní osmimístný číselný
identifikátor, který odpovídá osmimístnému číselnému identifikátoru systémového čísla přiděleného e-tržištěm

•

Systémové číslo přidělené e-tržištěm

•

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek – je-li VZ uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek

•

Stav řízení – volbou položky, která odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách IS VZ
o

Veřejná zakázka neukončena – odpovídá stavu „zadávací řízení“ (viz požadavek „F-050-010 – Stavy VZ“)

o

Veřejná zakázka byla zadána – odpovídá stavu „zadáno“ (viz požadavek „F-050-010 – Stavy VZ“)

o

Veřejná zakázka byla zrušena – odpovídá stavu „zrušeno“ (viz požadavek „F-050-010 – Stavy VZ“)

o

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky – tento stav nebude měněn automaticky, ale systém po uplynutí data
uvedeného v položce „Doba plnění veřejné zakázky“ v rámci aktivity „ET-010-040-010 – Evidence výsledku zadávacího
řízení“ uživatele upozorní, že stav by měl být změněn

•

Specifikace zadávacího řízení – volbou položky, která je v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách IS VZ.
V případě VZ malého rozsahu a VZ zadávaných na základě rámcových smluv bude použit název ZŘ z TS e-tržišť.

•

Další informace, u kterých tak uživatel určí během životního cyklu VZ

V části Seznam uchazečů musí být zobrazeny alespoň následující atributy (jsou-li známy):
•

Úřední název dodavatele – Obchodní firma/ název/ jméno a příjmení

•

Právní forma

•

Sídlo/místo podnikání – ve struktuře: Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, Obec, Část obce, PSČ, Stát – kód státu

•

Identifikační čísla dodavatele – ve struktuře: IČO, DIČ

•

Nabídková cena uchazeče s DPH
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V části Výsledek veřejné zakázky musí být zobrazeny alespoň následující atributy (jsou-li známy) o vybraném uchazeči nebo o
jednotlivých uchazečích ze seznamu vybraných uchazečů:
•

Úřední název dodavatele – Obchodní firma/ název/ jméno a příjmení,

•

Právní forma,

•

Sídlo/místo podnikání – ve struktuře: Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, Obec, Část obce, PSČ, Stát – kód státu,

•

Identifikační čísla dodavatele – ve struktuře: IČO, DIČ

•

Celková cena dle smlouvy bez DPH

•

Celková cena dle smlouvy s DPH

•

Skutečně uhrazená cena bez DPH v jednotlivých letech plnění

•

Skutečně uhrazená cena s DPH v jednotlivých letech plnění

•

Seznam subdodavatelů – o každém subdodavateli jsou uvedeny alespoň následující informace: Úřední název dodavatele –
Obchodní firma/ název/ jméno a příjmení; Právní forma; Sídlo/místo podnikání – ve struktuře: Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační,
Obec, Část obce, PSČ, Stát – kód státu; Identifikační čísla dodavatele – ve struktuře: IČO, DIČ

Základní vybrané informace budou zveřejňovány na profilu ve strukturované podobě. Podrobný popis XML schémat je uveřejněn na
internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách.
Základní informace na profilu zadavatele budou
zadavatele)/XMLdataVZ?od=ddmmrrrr&do=ddmmrrrr, kde

k

dispozici

na

internetové

adrese

http://(adresa

profilu

•

"(adresa profilu zadavatele)" je internetová adresa evidovaná v seznamu Profilu zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek

•

"/XMLdataVZ?" je konstantní řetězec znaků

•

parametry "od=" a "do=" specifikují časový úsek, ve kterém jsou data o veřejných zakázkách poskytována, tj. poskytují se informace
o všech veřejných zakázkách evidovaných na profilu zadavatele, ve kterých došlo v uvedeném období (včetně dnů od - do) ke změně
v informacích/dokumentaci o VZ ve struktuře dané XML schématy, maximální doba mezi parametry od - do je 366 dnů

•

hodnota "ddmmrrrr" udává strukturu předávaného formátu pro konkrétní datum, kde "dd" znamená den, "mm" měsíc a "rrrr" rok.
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•

data jsou zpřístupněna prostřednictví metody GET

Informace o průzkumech trhu se skládají z následujících částí:
•

Základní informace o zadavateli

•

Základní informace o průzkumech trhu

•

Dokumentace průzkumu trhu – uživatel musí mít možnost uveřejnit na profilu zadavatele v e-tržišti jakýkoliv dokument (obdobně jako
veřejné dokumenty zadavatele - pouze s tím rozdílem, že dokumenty jsou přiřazeny k PT)

•

Seznam účastníků průzkumu trhu

•

Výsledek průzkumu trhu

V části Základní informace o zadavateli musí být zobrazeny alespoň následující atributy:
•

Identifikátor profilu zadavatele – jedná se o evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek přidělené na základě
Oznámení profilu zadavatele

•

IČO a název nebo obchodní firma zadavatele

V části Základní informace o průzkumu trhu musí být zobrazeny alespoň následující atributy:
•

Název průzkumu trhu

•

Jednoznačný identifikátor průzkumu trhu na profilu zadavatele – ve struktuře PRRPNNNNNNNN, kde „P“ je neměnný znak, RR je rok
založení průzkumu trhu (poslední dvě čísla), „P“ označení pro průzkum trhu, NNNNNNNN je unikátní osmimístný číselný identifikátor,
který odpovídá osmimístnému číselnému identifikátoru systémového čísla přiděleného e-tržištěm

•

Systémové číslo přidělené e-tržištěm

•

Další informace, u kterých tak uživatel určí během životního cyklu průzkumu trhu

V části Seznam účastníků průzkumu trhu musí být zobrazeny alespoň následující atributy (jsou-li známy):
•

Úřední název dodavatele – Obchodní firma/ název/ jméno a příjmení,

•

Právní forma,
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•

Sídlo/místo podnikání – ve struktuře: Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, Obec, Část obce, PSČ, Stát – kód státu,

•

Identifikační čísla dodavatele – ve struktuře: IČO, DIČ

•

Nabídková cena uchazeče s DPH

V části Výsledek průzkumu trhu musí být zobrazeny alespoň následující atributy (jsou-li známy) o vybraném dodavateli určeném
v rámci šablony „T06 – Protokol o provedení průzkumu trhu“ v min. obsahové náležitosti č. 7:
•

Úřední název dodavatele – Obchodní firma/ název/ jméno a příjmení,

•

Právní forma,

•

Sídlo/místo podnikání – ve struktuře: Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, Obec, Část obce, PSČ, Stát – kód státu,

•

Identifikační čísla dodavatele – ve struktuře: IČO, DIČ

•

Celková nabídnutá cena bez DPH

•

Celková nabídnutá cena s DPH

Veškeré informace o VZ/PT evidované v e-tržišti musí být doplněny automaticky, je-li toto možné. Pokud mají být některé informace
dle procesního modelu uveřejněny v e-tržišti, je tím myšlen Věstník e-tržiště a pokud tak určí uživatel, tak také profil zadavatele v etržišti.
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V aktivitě „S15-020 – Určení, vztahuje-li se na nabídku ustanovení § 101 odst. 5 ZVZ“ je opraven odkaz § 101 odst. 5 ZVZ na § 101 odst. 4
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