14.11.2016

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
v kontextu nového zákona o zadávání VZ
Mgr. Iva Mádlová, vedoucí právního oddělení ČZU

Obsah semináře
Časové rozvržení:
10:30 až 12:00 – Zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. Obecná část –
vysvětlení používaných pojmů, zásady zadávání VZ, vymezení vztahů účastníků
VZ, průběh zadávacího řízení, prokázání kvalifikace dodavatele + diskuze.

13:00 až 15:30 – Hlubší seznámení s procesními postupy na ČZU zaměřené
na odpovědná pracoviště ČZU a uživatele poptávaného předmětu plnění +
diskuze.

ÚVODNÍ PROBLEMATIKA
základní pojmy
předpokládaná hodnota VZ
lhůty
výjimky při zadávání VZ
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PRÁVNÍ ÚPRAVA
•
•
•

tzv. zadávací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES, 2004/17/ES
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále v textu jako „zákon“
či „ZZVZ“)
prováděcí předpisy k zákonu:
– Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání
veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
– Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
– Vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
– Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely
zákona o zadávání veřejných zakázek
– Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro
veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
– Vyhláška č. 248/2016, o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k
uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání
veřejných zakázek
– Vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se
elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a
certifikátu shody

•

směrnice kvestora č. 17/2012 – zadávání veřejných zakázek a tvorba a
evidence smluv, v platném znění – b u d e n o v e l i z o v á n a

ZÁKLADNÍ POJMY

zadávání VZ, zadavatel, dodavatel § 2 § 4 § 5
• zadávání VZ
– uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž
vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo
stavební práce

• zadavatel
– veřejný a dále osoba, o níž to stanoví zákon (dříve dotovaný a
sektorový)

• dodavatel
– osoba (fyzická nebo právnická), která nabízí poskytnutí dodávek,
služeb nebo stavebních prací
– za dodavatele se považuje i pobočka závodu (pak sídlem je sídlo
pobočky)

ZÁKLADNÍ POJMY

zásady § 6
•
•

základní zásady při postupu zadavatele – transparentnost, přiměřenost
základní zásady ve vztahu k dodavatelům - rovné zacházení, zákaz
diskriminace
– zákaz omezení účasti v zadávacím řízení dodavatelům se sídlem v EU a
státech, které mají s ČR nebo EU uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující
přístup dodavatelů k VZ
– nutno dodržovat vždy, rozvedeny jednotlivými ustanoveními zákona
– další zásady – 3E – účelnost, hospodárnost a efektivnost
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ZÁKLADNÍ POJMY

vymezení některých dalších pojmů § 28
• zadávací podmínky – zadavatelem stanovené podmínky
průběhu zadávacího řízení, účasti v zadávacím řízení, pravidla
pro snížení počtu účastníků, pravidla pro hodnocení nabídek a
další podmínky pro uzavření smlouvy
• životní cyklus – po sobě jdoucí nebo provázané fáze,
zahrnující výzkum a vývoj, výrobu, obchod, přepravu, užívání a
údržbu po celou dobu existence předmětu dodávky nebo
stavby nebo poskytování služby
• mimořádně nízká nabídková cena – cena nebo náklady
uvedené účastníkem, které se jeví jako mimořádně nízké ve
vztahu k předmětu veřejné zakázky

ZÁKLADNÍ POJMY

vymezení některých dalších pojmů § 28
• elektronický nástroj – programové vybavení spojené se
službou elektronických komunikací a umožňující příjem
nabídek (předběžných nabídek či žádostí o účast atd.) v
elektronické podobě vč. jejich zpracování zahrnujícího digitální
kompresi a uchování dat a pořízení záznamů o provedených
úkonech
• profil zadavatele - elektronický nástroj, který umožňuje
neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje
informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám
https://zakazky.czu.cz

DRUHY ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ

§3
•
•
•
•
•
•
•

zjednodušené podlimitní řízení
otevřené řízení
užší řízení
jednací řízení s uveřejněním (nutno splnit zákonné podmínky)
jednací řízení bez uveřejnění (nutno splnit zákonné podmínky)
řízení se soutěžním dialogem (stejné podmínky jako pro JŘBU)
řízení o inovačním partnerství

•
•

koncesní řízení
řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu

•
•

zákon také upravuje: soutěž o návrh (§ 143 a násl. ZZVZ)
zadávání na základě rámcových dohod (§ 134 a násl. ZZVZ) - nejedná se o
zadávací řízení (viz § 3)

– základní podmínka: faktická nemožnost použití existujících dodávek, služeb nebo
stavebních prací pro řešení potřeb zadavatele

– zakázky na sociální a jiné zvláštní služby; regulováno převážně zásadami; připouští
možnost jednání s účastníky zadávacího řízení
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DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

podle předmětu § 14 a násl.

• VZ na dodávky
– pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil
(pokud nejsou součástí VZ na stavební práce)
• VZ na služby
– vždy zakázka, jejímž předmětem jsou jiné činnosti než
stavební práce

DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

podle předmětu § 14 § 15
• VZ na stavební práce
– poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku
– CPV kód
– zhotovení stavby nebo
– související projektová činnost, pokud je zadána společně
se stav. pracemi
stavbou = výsledek stavebních nebo montážních prací
vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k
plnění hospodářské nebo technické funkce

DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

podle předmětu - obecné pravidlo § 14 § 15

• hlavní předmět VZ
– VZ mohou zahrnovat více druhů VZ – pak se postupuje dle
druhu VZ odpovídající hlavnímu předmětu VZ
– VZ zahrnující dodávky a služby – pak se určí hlavní předmět
dle části s vyšší předpokládanou hodnotou
– v ostatních případech podle základního účelu veřejné
zakázky
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DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

podle předpokládané hodnoty § 16
• VZ malého rozsahu
– VZ na dodávky nebo služby: do 2 mil. Kč bez DPH
– VZ na stavební práce: do 6 mil. Kč bez DPH

• VZ podlimitní
– VZ na dodávky nebo služby: min. 2 mil. Kč bez DPH
– VZ na stavební práce: min. 6 mil. Kč bez DPH
– max. do finančních limitů z nařízení vlády č. 177/2016 Sb.

• VZ nadlimitní
– dosahují min. finančních limitů z nařízení vlády č. 177/2016 Sb.
(finanční limity jsou stanoveny vždy cca po 2 letech)

FINANČNÍ LIMITY PRO ÚČELY ZVZ (n.v. č. 77/2008 Sb.)

druh VZ

dodávky

služby

Česká republika
státní příspěvková organizace

územní samospr. celek
jím zřízená přísp. org.
jiná právnická osoba

3 678 000 Kč

5 707 000 Kč

3 678 000 Kč

5 707 000 Kč

142 669 000 Kč

stavební práce

+ při užití zjednodušeného podlimitního řízení limit 50 000 000 Kč

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

stanovení předpokládané hodnoty § 14
•
•
•

předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích
bez DPH
musí zahrnovat:
– všechna plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku
– předpokládanou hodnotu změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost byla vyhrazena v ZD
(opce)
– předpokládanou výši cen, odměn nebo jiných plateb, které zadavatel poskytne v souvislosti
s účastí v zadávacím řízení

•
•
•

stanoví se k okamžiku zahájení zadávacího řízení nebo uzavření smlouvy
na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu
plnění, popř. průzkum trhu, předběžné tržní konzultace nebo jiný vhodný
způsob
VZ na části – součet předpokládaných hodnot všech těchto částí musí
zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční
celek a jsou zadávána v časové souvislosti
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PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

stanovení předpokládané hodnoty § 19 - 22
•

VZ pravidelné povahy
– skutečná cena uhrazená během předcházejících 12 měsíců upravená o změny
v množství nebo cenách
– součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb během
následujících 12 měsíců nebo v účetním období
– předpokládaná hodnota se upraví dle trvání smlouvy, má-li být uzavřena na delší
dobu

•

VZ na dodávky a služby
- smlouva na dobu určitou – předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání
smlouvy
- smlouva na dobu neurčitou (nebo jejíž trvání nelze přesně vymezit u dodávek či
delší než 48 měsíců u služeb) – předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců

•

VZ na stavební práce
– musí zahrnovat i hodnotu dodávek, služeb nebo stavebních prací, které poskytl
zadavatel dodavateli

Výjimky § 29 - 31
• obecně:
– výjimky pro podlimitní režim – národní úprava, zachován v zásadě
současný stav
– výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu
– odpovídají zadávací směrnici – např. ochrana základních bezpečnostních
zájmů ČR, utajované informace, nabytí, nájem nebo pacht existující
nemovitosti, úvěr nebo zápůjčka atd.
– nově významná výjimka pro právní služby:
• zastupování advokátem v soudním, rozhodčím, smírčím nebo správním řízení
před soudem nebo jiným veřejným orgánem nebo mezinárodními orgány
• poskytuje advokát v přípravě na výše uvedená řízení
• poskytuje notář dle notářského řádu
• při kterých na základě jiného právního předpisu (např. exekutorský a notářský
řád) vykonává dodavatel veřejnou moc

Předběžné tržní konzultace § 33
•
•
•
•

oprávnění zadavatele vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem
připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a
požadavcích
pokud toto zadavatel využije, je povinen identifikovat tyto osoby v zadávací
dokumentaci
v žádném případě nesmí vést ke zvýhodnění dodavatelů, s nimiž byla
konzultace vedena
nesmí narušit hospodářskou soutěž – v takovém případě povinnost vyloučit
uchazeče
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Předběžné oznámení § 34

• oprávnění zadavatele, již není povinné
• pokud se zadavatel rozhodne, pak musí zveřejnit ve Věstníku VZ a v
případě nadlimitní VZ též v Úředním věstníku EU
• výhodou je možnost zkrácení lhůt pro podání nabídek (viz § 54 odst. 4, §
57 odst. 2 a § 59 odst. 4 ZZVZ)
• v některých případech jej lze využít i k zahájení zadávacího řízení
• informace uvedené v předběžném oznámení se považují za předběžné –
lze se od nich při zahájení zadávacího řízení odchýlit (nesmí však jít o
podstatné odchýlení)

Podmínky účasti § 37
podmínky kvalifikace
technické podmínky
obchodní nebo jiné smluvní podmínky
zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky (oblast vlivu na
životní prostředí, sociálních důsledků, hospodářské oblasti nebo
inovací)
• požadavky na obsah, formu nebo způsob podání nabídek

•
•
•
•

•
•

zadavatel nesmí: požadovat určitou právní formu dodavatele, určitou formu
spolupráce dodavatelů
musí být přiměřené a nesmí se jednat čistě o formální požadavky

PODLIMITNÍ REŽIM

volba druhu zadávacího řízení
zjednodušené podlimitní řízení
lhůty
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PODLIMITNÍ REŽIM

Volba druhu zadávacího řízení § 52
• zadavatel může použít:
• zjednodušené podlimitní řízení (u zakázek na stavební práce
až do hodnoty 50.000.000,- Kč,
• druhy zadávacích řízení pro nadlimitní režim. V takovém
případě zadavatel postupuje obdobně jako v nadlimitním
režimu s tím, že:
– JŘSU může použít i bez splnění podmínek pro použití tohoto druhu
zadávacího řízení
– JŘBU musí zadavatel splnit podmínku nemožnosti dodržet lhůty pro
ZPŘ (pokud jde o VZ, kterou by jinak zadavatel mohl zadávat z ZPŘ)

PODLIMITNÍ REŽIM

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ § 53
• zahajuje se uveřejněním výzvy, kterou zadavatel může odeslat
některým dodavatelům; v takovém případě alespoň 5ti
dodavatelům, kteří jsou schopni splnit předmět VZ
• o podaných nabídkách zadavatel nesmí s účastníky jednat
• zadávací dokumentace musí být uveřejněna na profilu
zadavatele po celou lhůtu pro podání nabídek
• zadavatel může použít jednotlivá pravidla pro zadávací řízení
pro nadlimitní režim;
• zadavatel může použít i jiná kritéria kvalifikace dodavatele
• doručování uveřejněním na profilu zadavatele, pokud si to
zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci

PODLIMITNÍ REŽIM

LHŮTY § 54
• podání nabídek v ZPŘ – 11 pracovních dnů;
• podání nabídek OŘ dodávky/služby – 15 pracovních dnů; OŘ
stavební práce – 20 pracovních dnů
• užší řízení nebo JŘSU – 15 pracovních dnů (možnost zkrátit v
případě uveřejnění předběžného oznámení)
• vysvětlení zadávací dokumentace nejméně 3/4 pracovní dny
před skončením lhůty pro podání nabídek
• prohlídka místa plnění nejpozději 5 pracovních dnů před
skončením lhůty pro podání nabídek
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NADLIMITNÍ REŽIM

zadávací řízení
kvalifikace
lhůty
zadávací dokumentace
technické podmínky atd.

NADLIMITNÍ REŽIM

Zadávací řízení § 55
• otevřené nebo užší řízení lze použít vždy
• JŘSU, JŘBU, řízení se soutěžním dialogem nebo řízení o inovačním
partnerství za splnění zákonných podmínek
LHŮTY v OŘ:
• 30 dnů (kalendářních)
•
•

prodloužení – 5 dnů, pokud zadavatel neumožní podávat nabídky
prostřednictvím elektronického nástroje nebo pokud neuveřejní ZD na profilu
zadavatele
zkrácení – dodávky/služby tak, aby lhůta činila nejméně 15 dnů, pokud:
–
–

zadavatel uveřejnil předběžné oznámení alespoň 35 dnů předem
naléhavé okolnosti, které zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil,
znemožňují použití lhůty původní (nutno odůvodnit v ZD)

LHŮTY v UŘ
• 30 dnů (kalendářních) na podání žádostí o účast
• 25 dnů (kalendářních) na podání nabídek (zkrácení jako v OŘ)

NADLIMITNÍ REŽIM

Kvalifikace § 73 a násl.
• zadavatel musí požadovat alespoň:
•
•

prokázání základní způsobilosti (§ 74)
profesní způsobilosti – výpis z OR (s výjimkou JŘBU) (§ 77 odst. 1)

• zadavatel může požadovat:
•
•
•

další profesní způsobilosti (oprávnění k podnikání, členství v profesních
komorách, odbornou způsobilost) (§ 77 odst. 2)
ekonomickou kvalifikaci (§ 78)
technickou kvalifikaci (§ 79)
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NADLIMITNÍ REŽIM

Kvalifikace § 73 a násl.
• současně zadavatel není oprávněn (v nadlimitním režimu)
požadovat prokázání jiné kvalifikace
•

s výjimkou § 48 odst. 5 až 7 – dle kterého zadavatel může vyloučit pro:
- plnění dodavatele by neodpovídalo předpisům práva životního prostředí
- střet zájmů
- narušení hospodářské soutěže
- pochybení účastníka vůči zadavateli u dřívějšího smluvního vztahu
- profesní pochybení
- pokus účastníka ovlivnit rozhodnutí zadavatele
- zakázaná dohoda
- nemá vydány výlučně zaknihované akcie

NADLIMITNÍ REŽIM

Základní způsobilost § 74
• beztrestnost v posledních 5ti letech (v zemi svého sídla)
• nemá zachycen splatný daňový nedoplatek (v ČR a zemi
svého sídla)
• nemá zachycen splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejném zdravotním pojištění (v ČR a v zemi
svého sídla)
• nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti (v ČR a zemi svého sídla)
• není v likvidaci, není vydáno rozhodnutí o úpadku, není
nařízena nucená správa

NADLIMITNÍ REŽIM

Prokazování základní způsobilosti § 74 § 75
•

beztrestnost - výpisem z rejstříku trestů – dodavatele a zároveň každého člena
statutárního orgánu dodavatele (je-li členem statutárního orgánu právnická osoba
musí tuto podmínku splňovat jak tato PO, tak i každý člen statutárního orgánu této PO
a osoba zastupující tuto PO ve statutárním orgánu dodavatele)
– pokud se účastní pobočka závodu zahraniční PO, pak musí splňovat tato PO a vedoucí pobočky
závodu
– pokud se účastní pobočka závodu české PO, musí splňovat dodavatel, každý člen statutárního
orgánu a vedoucí pobočky závodu
– zadavatel může v ZD stanovit i jiné osoby, které tuto podmínku musí splňovat

•
•
•
•

daňový nedoplatek – potvrzení příslušného FÚ + ve vztahu ke spotřební dani čestné
prohlášení
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění – čestné
prohlášení
nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení – potvrzení
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení
není v likvidaci, úpadku, nucené správě – výpis z OR nebo čestné prohlášení, pokud
se nezapisuje do OR
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NADLIMITNÍ REŽIM

Obnovení způsobilosti § 76
SELF-CLEANING
•

účastník, který by mohl být nebo byl vyloučen ze ZŘ z důvodu nesplnění
základní způsobilosti nebo s ohledem na svou nezpůsobilost (§ 48 odst. 5 a 6)
může předložit důkazy, že přijal dostatečná nápravná opatření k obnovení
své způsobilosti (možno již v nabídce či až po vyloučení)

•

nápravnými opatřeními může být např. úhrada nedoplatků, náhrada újmy,
aktivní spolupráce s vyšetřujícími a přezkumnými orgány, přijetí technických,
organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné
činnosti nebo pochybení

NADLIMITNÍ REŽIM

Obnovení způsobilosti § 76
•

nelze zhojit pravomocné odsouzení k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v
koncesních řízeních (dle zákona o trestní odpovědnosti PO) – toto se netýká zákazu
plnění VZ uložené ÚOHSem dle ZVZ – tyto se nevztahují na zakázky zadávané dle ZZVZ

•

zadavatel posoudí, zda nápravná opatření považuje za dostatečná, a to s přihlédnutím
na konkrétní okolnosti – dle závažnosti pochybení, charakteru VZ a rizik

•

v ZPŘ se neuplatní, pokud si to zadavatel nevyhradil

•

zadavatel nemusí přihlížet k rozhodnutí jiného zadavatele týkajícího se stejného
dodavatele, ani ke svému předchozímu rozhodnutí

NADLIMITNÍ REŽIM

Profesní způsobilost § 77
• předložení výpisu z OR nebo jiné obdobné evidence
• dále může zadavatel požadovat další profesní způsobilost:
– oprávnění podnikat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
– členství v profesní samosprávné komoře nebo jiné profesní organizaci
– odbornou způsobilost nebo disponování osobou odborně způsobilou
– u těchto však zadavatel musí vymezit minimální požadovaný rozsah

• doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí předkládat
dodavatel, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla odbornou
profesní způsobilost nevyžadují
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NADLIMITNÍ REŽIM

Ekonomická kvalifikace § 78
• roční obrat
– zadavatel může požadovat s ohledem na předmět VZ obrat
minimální úrovně stanovené zadavatelem, a to za nejdéle 3 účetní
období
– minimální úroveň nesmí přesáhnout dvojnásobek předpokládané
hodnoty (u RD s obnovením soutěže dvojnásobek průměrné
předpokládané hodnoty VZ, které budou prováděny současně)
– pouze v odůvodněných případech veřejného zájmu lze požadovat
vyšší
– prokazuje se výpisem zisku a ztrát
– nelze u zakázek na architektonické práce a inspekční práce

NADLIMITNÍ REŽIM

Technická kvalifikace § 79
•
•

•
•
•
•

za účelem prokázání lidských, technických zdrojů a odborných schopností a
zkušeností nezbytných pro plnění VZ v odpovídající kvalitě
zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud
prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně
ovlivnit plnění veřejné zakázky
povinnost stanovit, která kritéria požaduje a jejich minimální úroveň
minimální úroveň musí odpovídat rozsahu, složitosti a technické náročnosti;
nesmí být nastavena nepřiměřeně
kritéria musí být stanovena zcela jasně a jednoznačně
zadavatel je povinen stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů a
uvést způsob prokázání (tedy jakými doklady)

NADLIMITNÍ REŽIM

Technická kvalifikace § 79
Prokazování referenčních zakázek:
• seznam stavebních prací za posledních 5 let od okamžiku zahájení ZŘ
nutno doložit i osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení

•

seznam významných dodávek a významných služeb za poslední 3 roky včetně
uvedení doby a ceny a identifikace objednatelem
nelze požadovat osvědčení
– možnost stanovit i delší dobu, pokud je to nezbytné
– referenční zakázky musí být dokončeny (mimo plnění pravidelné povahy nebo
pokud tak stanoví zadavatel)
– referenční zakázky realizované společně s jinými dodavateli či v pozici
poddodavatele - lze použít v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel
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NADLIMITNÍ REŽIM

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů § 82

• Základní a profesní způsobilost – výpis z OR prokazuje každý
samostatně
• Zbylou způsobilost a kvalifikaci prokazují společně
• Zadavatel může vymezit bližší podmínky pro upřesnění
společné účasti dodavatelů

NADLIMITNÍ REŽIM

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob § 83
•
•

možnost u ekonomické a technické kvalifikace a profesní způsobilosti, mimo
výpisu z OR
v takovém případě je nutné doložit navíc:
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace
doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění (alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci) – postačí jednostranný, musí být závazek společné a nerozdílné
odpovědnosti za plnění zakázky a závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či
služby, ke kterým se kvalifikace vztahuje

•

zadavatel může stanovit bližší pravidla v případě prokazování kvalifikace
prostřednictvím jiných osob nebo více dodavateli společně, nesmí však
vyloučit to, co stanoví zákon

NADLIMITNÍ REŽIM

Kvalifikace poddodavatele § 85

•

zadavatel může požadovat prokázání způsobilosti (základní a profesní) po
poddodavateli - musí vymezit kritéria a způsob prokázání a případné sankce
za nesplnění povinnosti nahradit poddodavatele

•

může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění
způsobilosti nebo u kterého se prokáže jeho nezpůsobilost

•

pokud nedojde k nahrazení, může být dodavatel vyloučen
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NADLIMITNÍ REŽIM

Doklady o kvalifikaci § 86
•
•
•
•
•

zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému e-Certis (od
1.1.2018 půjde nahradit vše tímto jednotným osvědčením)
pokud zadavatel nestanoví jinak, dodavatel může nahradit požadované
doklady čestným prohlášením
před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií, pokud nebyly předloženy v ZŘ
dodavatel nemusí předkládat doklady obsažené v jednotném evropském
osvědčení, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím ZŘ
doklady k základní a profesní způsobilosti (výpis z OR) nesmí být starší než 3
měsíce ode dne zahájení ZŘ

NADLIMITNÍ REŽIM

Změny kvalifikace účastníka ZŘ § 88
• účastník má v průběhu ZŘ povinnost oznámit změnu zadavateli
do 5ti pracovních dnů
• do 10ti pracovních dnů od oznámení změny musí zadavateli
předložit nové doklady nebo prohlášení
• tato povinnost nevzniká, pokud:
– podmínky kvalifikace jsou nadále splněny
– nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků nebo nabídek
– nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek

• pokud účastník tuto svou povinnost nesplnil, zadavatel
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení - musí

NADLIMITNÍ REŽIM

Technické podmínky § 89
• požadavky na vlastnosti předmětu VZ (parametry, odkazy na normy
nebo štítky)
• mohou zahrnovat charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí
• mohou odkazovat na konkrétní výrobní proces nebo metodu
• zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo
výrobky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité
dodavatele, výrobky, patenty, ochranné vzory = zákaz značkové
specifikace
– odkaz na ně může zadavatel použít, pokud stanovení podmínek jinak
nemůže být dostatečně přesné a srozumitelné
– vždy je nezbytné u takového odkazu uvést možnost nabídnutí rovnocenného
řešení
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NADLIMITNÍ REŽIM

Technické podmínky VZ na stavební práce § 92
• stanoví vyvratitelnou právní domněnku, v případě, že zadavatel
použije:
– dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou +
– soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu
stanoveném vyhláškou

pak jsou podmínky stanoveny v podrobnostech nezbytných
pro účast dodavatele v ZŘ
• zadavatel však tyto dokumenty nemusí použít

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO
NADLIMITNÍ REŽIM

Zadávací dokumentace § 28 § 96
• veškeré dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované
nebo zpřístupňované účastníkům ZŘ při zahájení ZŘ
• zadávací podmínky = veškeré zadavatelem stanovené podmínky
průběhu ZŘ, podmínky účasti v ZŘ, pravidla pro hodnocení
nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy
• zadavatel je povinen ZD vyjma formulářů uveřejnit na profilu
zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení ZŘ nebo
odeslání výzvy do konce lhůty pro podání nabídek (s výjimkou
JŘBU)
• pokud některou část ZD nelze zpřístupnit (zákonné důvody),
může ji zadavatel poskytnout jiným vhodným způsobem (do 3
pracovních dnů od doručení žádosti)

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO
NADLIMITNÍ REŽIM

Vysvětlení zadávací dokumentace § 98
•
•

původní institut dodatečných informací
nutno uveřejnit na profilu zadavatele
– nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek
– nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, pokud byla lhůta
zkrácena
– VŽDY však do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení

•
•
•
•
•

o vysvětlení ZD může požádat dodavatel; v takovém případě musí být součástí
vysvětlení i přesné znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele a odpověď
žádost o vysvětlení musí být podána včas – tzn. alespoň 3 pracovní dny předtím,
než je zadavatel povinen uveřejnit vysvětlení (5 nebo 4 prac. dny)
zadavatel může vysvětlení poskytnout, i když žádost nebyla podána včas; v
takovém případě nemusí dodržet lhůty (5 nebo 4 prac. dny před koncem lhůty
pro podání nabídek)
pokud zadavatel nevysvětlí do 3 pracovních dnů, musí o dobu, kterou byl v
prodlení prodloužit lhůtu pro podání nabídek
pokud zadavatel s vysvětlením provedl i změny zadávacích podmínek postupuje
následovně
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SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO
NADLIMITNÍ REŽIM

Změna či doplnění zadávací dokumentace § 99
• výslovně lze před uplynutím lhůty pro podání nabídek
• změna/doplnění musí být uveřejněna stejným způsobem jako
zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna
• pokud je to nutné, musí zadavatel současně přiměřeně
prodloužit lhůtu pro podání nabídek
• pokud změna či doplnění rozšiřuje okruh možných účastníků
ZŘ, musí zadavatel prodloužit lhůtu tak, aby od odeslání
změny/doplnění činila nejméně celou svou původní délku

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO
NADLIMITNÍ REŽIM

Další podmínky pro uzavření smlouvy § 104
• zadavatel může požadovat od vybraného dodavatele:
–
–
–
–
–

předložení dokladů nebo vzorků
úspěšný výsledek zkoušek vzorků
schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací
přijetí určité formy spolupráce
bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy (např. způsob jednání,
zasílání dokumentů, závazné termíny apod.)

• zadavatel musí požadovat od vybraného dodavatele (pouze PO):
– identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem
– doklady, ze kterých vyplývá vztah těchto osob k dodavateli
•
•
•
•

např.: výpis z OR
seznam akcionářů
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO
NADLIMITNÍ REŽIM

Využití poddodavatele § 105 § 106
•

•

•

•
•
•

zadavatel může požadovat určení části VZ, kterou hodlá dodavatel plnit
prostřednictvím poddodavatelů nebo předložil jejich seznam, pokud jsou
dodavateli známi
zadavatel může ve vybraných případech (VZ s montáží či umístěním zařízení)
požadovat, aby významné části určené zadavatelem byly plněny přímo
vybraným dodavatelem
u VZ na stavební práce a služby je vybraný dodavatel povinen předložit
identifikační údaje poddodavatelů nejpozději do 10 pracovních dnů od
doručení oznámení o výběru dodavatele (pokud mu jsou známi); ostatní
poddodavatelé musí být identifikování před zahájením jejich plnění VZ
tuto povinnost může zadavatel stanovit i u ostatních VZ
lze splnit zápisem ve stavebním deníku
zadavatel může stanovit podmínky, při jejichž splnění budou na žádost
poddodavatele převedeny splatné částky úhrady VZ přímo poddodavateli
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PRŮBĚH ŘÍZENÍ PO PODÁNÍ NABÍDEK
PRO NADLIMITNÍ REŽIM
otevírání nabídek
hodnocení nabídek
výběr dodavatele
uzavření smlouvy
zrušení veřejné zakázky

NADLIMITNÍ REŽIM

Nabídky § 107
• podávají se písemně – v elektronické nebo listinné podobě
• v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce
označené názvem VZ
• dodavatel může podat v ZŘ pouze 1 nabídku (varianty nabídky
se považují za 1 nabídku)
• dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci

NADLIMITNÍ REŽIM

Komise a přizvaní odborníci § 42 § 44
• povinně pouze u zakázek s předpokládanou hodnotou nad 300
mil. Kč (pak musí mít komise min. 5 členů a většina z nich musí
mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky)
• zadavatel je oprávněn ji zřídit až v průběhu ZŘ
• zadavatel může využít přizvaných odborníků
• vždy je třeba postupovat v souladu s ostatními právními
předpisy, jež upravují způsob rozhodování zadavatele
• pokud zadavatel ustanoví komisi, pak se úkony komise považují
za úkony zadavatele
•

nesmí hrozit střet zájmů tzn. zájmy osob které se podílejí na průběhu zadávacího
řízení nebo mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení ohrožují jejich
nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se ZŘ
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NADLIMITNÍ REŽIM

Otevírání obálek § 108 § 109 § 110
•
•
•
•
•
•

bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek (nesmí dříve)
otevírání nabídek v listinné podobě mají právo se účastnit účastníci ZŘ
(pokud se koná e-aukce, pak je otevírání bez přítomnosti účastníků ZŘ)
kontrola, zda byly nabídky doručeny ve stanovené lhůtě
u nabídek podaných elektronicky ještě zda je autentická a zda s datovou
zprávou obsahující nabídku nebylo manipulováno před otevřením
u nabídek v listinné podobě též zda byly podány v řádně uzavřené obálce
označené názvem VZ
zadavatel sdělí identifikační údaje účastníků ZŘ a údaje z nabídek
odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení
To neplatí v případě dvoukolového hodnocení

•
•

nejprve otevírání obálek podaných elektronicky, následně listinných
povinně se vyhotovuje protokol o otevírání obálek

NADLIMITNÍ REŽIM

Posouzení a hodnocení nabídek
•
•
•
•

zákon nestanoví pořadí zda nejdřív provést hodnocení a následně
posouzení splnění podmínek účasti
lze provést posouzení splnění podmínek účasti až po hodnocení nabídek –
tedy pouze u nabídky účastníka, jehož nabídka je nejvýhodnější
vždy musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti u vybraného
dodavatele
zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků
nebo modelů a může si je také opatřovat sám

NADLIMITNÍ REŽIM

Objasnění, doplnění údajů a dokladů v nabídce § 46
•
•
•
•
•
•

právo zadavatele požadovat objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků
nebo doplnění chybějícího – v přiměřené lhůtě
lze požadovat opakovaně
nabídka nemůže být měněna!(po uplynutí lhůty pro podání nabídek)
nabídka může být doplněna na základě žádosti o údaje, které nebudou
předmětem hodnocení
rozhodné skutečnosti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek
za objasnění se výslovně považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud
nemá vliv na celkovou nabídkovou cenu
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NADLIMITNÍ REŽIM

Hodnocení nabídek § 114 § 115
•
•

•
•
•

již je pouze jedno hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídek
zadavatel v ZD musí stanovit ekonomickou výhodnost nabídek na základě
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů
životního cyklu a kvality
může být též podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního
cyklu
nejnižší nabídková cena nemůže být v řízení se soutěžním dialogem nebo v
řízení o inovačním partnerství nebo v případě vybraných služeb
musí je stanovit zadavatel v ZD a musí zahrnovat kritéria hodnocení,
metodu vyhodnocení a váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

NADLIMITNÍ REŽIM

Kritéria kvality § 116
•
•

zadavatel je povinen stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní,
environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem VZ
zejména:
–
–
–
–
–
–
–

•
•
•
•
•

technická úroveň
estetické nebo funkční vlastnosti
uživatelská přístupnost
sociální, environmentální nebo inovační aspekty
organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob podílejících se na plnění VZ
úroveň servisních služeb vč. technické pomoci
podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění

dle kritérií musí být nabídky porovnatelné a jejich naplnění ověřitelné
nelze smluvní podmínky utvrzující povinnosti dodavatele či platební podmínky
zadavatel může stanovit i pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu plnění
musí zahrnovat kritéria hodnocení, metodu vyhodnocení a váhu nebo jiný
matematický vztah mezi kritérii
vyvratitelná domněnka, že kritéria kvality souvisejí s předmětem VZ, pokud se
vztahují k jakékoliv fázi životního cyklu předmětu VZ

NADLIMITNÍ REŽIM

Mimořádně nízká nabídková cena § 28 § 113
= nabídková cena nebo náklady uvedené účastníkem ZŘ, které se jeví
jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
• posouzení musí zadavatel provést před odesláním oznámení o výběru
dodavatele
• v ZD může zadavatel vymezit si buď konkrétní cenou či náklady, které
bude považovat za mimořádně nízké nebo způsob určení MNNC
• možno posoudit MNNC i v jiných než výše vymezených případech
• žádost o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké
nabídkové ceny - není stanovena lhůta
• ve zdůvodnění musí uchazeč potvrdit (a zadavatel v žádosti
požadovat):
– dodržování právních předpisů při plnění VZ
– že neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu
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NADLIMITNÍ REŽIM

Mimořádně nízká nabídková cena § 113
Odůvodnění MNNC účastníkem ZŘ zejména následujícím
způsobem:
• ekonomické aspekty výrobního procesu, poskytnutých služeb nebo
konstrukčních metod
• použití technického řešení nebo výjimečně příznivých technických
podmínek
• originalita
Posouzení zdůvodnění MNNC zadavatelem – zadavatel účastníka ZŘ
vyloučí pokud je cena nízká z důvodů nedodržování předpisů, veřejné
podpory (vyjma prokázání, že byla poskytnuta v souladu s předpisy EU)
nebo neobsahuje potvrzení o těchto skutečnostech

Vyloučení účastníka ZŘ § 48
•

oprávnění zadavatele vyloučit pouze z důvodů stanovených zákonem, a to
kdykoli v průběhu ZŘ:
– údaje, doklady, vzorky nesplňují zadávací podmínky nebo nebyly doloženy; objasněny či
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo
na naplnění kritérií hodnocení
– MNNC nebyla zdůvodněna
– pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že :
•
•
•
•

•
•

plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva životního prostředí,
sociálních nebo PP předpisů
došlo ke střetu zájmů, který nelze jinak napravit
došlo k narušení hospodářské soutěže (např. v rámci předběžných tržních konzultací)
účastník ZŘ v posledních 3 letech se dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího
smluvního vztahu se zadavatelem nebo jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému
ukončení smluvního vztahu nebo jiným sankcím
účastník ZŘ se neoprávněně pokusil ovlivnit rozhodnutí zadavatele nebo získat neveřejné informace
účastník ZŘ se dopustil v posledních 3 letech závažného profesního pochybení

– pro důvodné podezření (na základě věrohodných informací), že účastník ZŘ uzavřel
zakázanou dohodu
– AS nebo obdobná a nemá vydány výlučně zaknihované akcie (pozor odst. 9)

Vyloučení účastníka ZŘ § 48
•

zadavatel vyloučí účastníka ZŘ, jestliže:
– neprokázal složení požadované jistoty nebo jí nezajistil po celou zadávací lhůtu

•

zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, jestliže:
– údaje, doklady, vzorky nesplňují zadávací podmínky nebo nebyly doloženy; objasněny či
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na
naplnění kritérií hodnocení
– plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva
životního prostředí, sociálních nebo PP předpisů
– dále zadavatel u vybraného dodavatele ověří zda jako AS má vydány výlučně zaknihované akcie (to
neplatí pro AS obcí nebo krajů)

•
•

oznámení o vyloučení odešle zadavatel účastníkovi ZŘ bezodkladně po
rozhodnutí včetně odůvodnění
účast v ZŘ zaniká až marným uběhnutím lhůty pro podání námitek
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NADLIMITNÍ REŽIM

Výběr dodavatele § 122
• vybraný dodavatel - ten, který podal ekonomicky nejvýhodnější
nabídku
• pokud podal nabídku pouze jeden dodavatel - může být vybrán
bez provedení hodnocení
• zadavatel vybranému dodavateli odešle výzvu k předložení:
– dokladů o prokázání kvalifikace (originály nebo ověřené kopie)
– dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil jako podmínku k uzavření
smlouvy
– v případě PO identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a
doklady, z nichž vyplývá vztah těchto osob k dodavateli (zejména výpis z OR, seznam
akcionářů, SS …)
– v případě nepředložení dokladů, údajů nebo vzorků - vyloučí
– v případě vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat uchazeče dalšího v pořadí

NADLIMITNÍ REŽIM

Oznámení o výběru dodavatele § 123
• bez zbytečného odkladu od rozhodnutí odešle zadavatel všem
účastníkům ZŘ
• součástí musí být:
– zpráva o hodnocení nabídek
– výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného
dodavatele, který musí obsahovat
• seznam dokladů k prokázání kvalifikace vybraným dodavatelem
• údaje rozhodné pro prokázání splnění profesní způsobilosti, ekonomické a
technické kvalifikace
• seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření
smlouvy jako výhrada zadavatele
• výsledek zkoušek vzorků jako výhrada zadavatele

NADLIMITNÍ REŽIM

Zrušení zadávacího řízení § 127 § 128
•

zadavatel zruší:

•

zadavatel může zrušit:

• žádný účastník nebo vyloučení vybraného dodavatele
• nižší počet účastníků než byl minimální stanovený zadavatelem (UŘ, JŘSU)
• zanikne účast v ZŘ vybranému dodavateli po jeho vyloučení
• odpadnutí důvodů pro pokračování v ZŘ v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly
po zahájení a které zadavatel nezpůsobil
• v průběhu ZŘ se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických (vč.
ekonomických a bez ohledu na to, zda je zadavatel způsobil či nikoliv)
• zadavatel neobdržel dotaci
• vybraný dodavatel předložil ekonomicky nepřijatelnou nabídku (soutěž o návrh)
• jedná se o ZŘ, které zadavatel zahájil dobrovolně
• v ZŘ je jediný účastník (do oznámení o výběru)
• JŘBU – pokud účastníkům ZŘ sdělí důvod

•
•

povinnost odeslat písemné sdělení o zrušení do 3 pracovních dnů od rozhodnutí
+ do 30 odeslat oznámení o zrušení do VVZ (vyjma JŘBU)
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Námitky § 241
• u podlimitních a nadlimitních VZ
• aktivní legitimace:
– dodavatel, kterému postupem zadavatele hrozí, nebo vznikla škoda
– účastník ZŘ

• musí být písemné a lze je podat proti:
– všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v ZŘ
– volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu VZ
– postupu zadavatele, který směřuje k zadání VZ mimo ZŘ v rozporu se
ZZVZ
– námitky týkající se jiných úkonů může podat pouze účastník ZŘ

Námitky § 242 § 243
• námitky musí být doručeny do 15 dnů od okamžiku, kdy se stěžovatel
dozvěděl o domnělém porušení ZZVZ
• nelze podat po uzavření smlouvy
• námitky proti dokumentům vůči uchazeči/oznámením do 15 dnů od
uveřejnění či doručení stěžovateli
• námitky proti vymezení kvalifikace – nejpozději do skončení lhůty pro
podání nabídek/žádosti o účast
• námitky proti zadávací dokumentaci – nejpozději do skončení lhůty
pro podání nabídek
• lze se vzdát práva na námitky – písemně

Náležitosti námitek a jejich vyřízení § 244 § 245
•

náležitosti:
–
–
–
–
–

•
•
•
•
•

stěžovatel
porušení zákona zadavatelem
újma
pokud proti vyloučení, nemusí být uvedeno porušení zákona, ale popis nápravných opatření, která přijal
k obnovení své způsobilosti
u některých námitek též kdy se stěžovatel dozvěděl o namítaném porušení

zadavatel má na rozhodnutí 15 pracovních dnů
vyhoví/odmítne včetně odůvodnění
odmítají se pokud: podala neoprávněná osoba; byly podány pozdě; nesplňují
náležitosti
pokud zadavatel nerozhodne, platí, že odmítl
zadavatel nesmí uzavřít smlouvu, dokud neuběhla lhůta pro podání námitek
nebo návrhu
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Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele § 249 a násl.
• dohled vykonává ÚOHS
• řízení zahájeno podáním návrhu nebo ex offo
• zahájí-li řízení, nesmí zadavatel uzavřít smlouvu do 60 dnů ode dne
zahájení
• návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele
• lze podat také návrh na zákaz plnění ze smlouvy – do měsíce od
uveřejnění oznámení
• zadavatel odešle vyjádření a dokumentaci do 8 pracovních dnů
• kauce ve výši 1 % z nabídkové ceny, ale vyšší limity kaucí
• náklady řízení – max. 60.000,- Kč

Písemná zpráva zadavatele § 217
• o každém ZŘ
• zveřejňuje se do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího
řízení na profilu zadavatele
• nově mohou být použity odkazy na oznámení o výsledku
zadávacího řízení
• povinné náležitosti taxativně vymezeny zákonem (např.
identifikace zadavatele a vybraného dodavatele, údaj o
vyloučení, zdůvodnění použití některých typů řízení, nově
zdůvodnění nerozdělení ZŘ na části, apod.)

Uveřejňování § 219
• stále se zveřejňuje smlouva, skutečně uhrazená cena
• smlouvu zveřejní zadavatel do 15 kalendářních dnů od okamžiku
jejího uzavření x R E G I S T R S M L U V
• skutečně uhrazenou cenu zveřejní do 3 měsíců od jejího splnění,
pokud je smlouva na delší dobu než 1 rok, pak vždy do 31. 3.

23

14.11.2016

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
zadávání VZMR podle směrnice kvestora
č. 17/2012 v rámci ČZU

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

obecné principy
•

za veřejnou zakázkou malého rozsahu se považuje taková VZ, jejíž
předpokládaná hodnota nedosahuje:

•

platí obecná výjimka, že zadavatel není povinen zadávat VZMR
postupem dle zákona, avšak i v případě VZMR je nutno dodržet
základní zásady dle § 6 zákona (proto je vhodné, aby zadavatel
vypracoval postupy, kterými by zajistil dodržování uvedených
zákonných zásad)
při stanovování předpokládané hodnoty VZMR je zadavatel povinen
postupovat dle pravidel stanovených zákonem, kdy se i zde uplatní
zákaz rozdělení předmětu veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke
snížení hodnoty veřejné zakázky a ta se stala VZMR

– v případě VZ na dodávky nebo na služby 2 000 000,- Kč bez DPH
– v případě VZ na stavební práce 6 000 000,- Kč bez DPH

•

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

obecné principy
•

•

zahájí-li zadavatel zadávání VZMR postupem platným pro podlimitní
(či nadlimitní) veřejné zakázky, musí postupovat tímto způsobem i
nadále a zadat VZMR dle pravidel stanovených zákonem pro zadávání
podlimitních veřejných zakázek
povinnost uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se
zadáváním VZMR, a to zejména pro účely případné kontroly
prováděné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, nebo vzhledem k pravomocem
NKÚ dle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve
znění pozdějších předpisů
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA ČZU

směrnice kvestora č. 17/2012

•

v rámci ČZU byla vydána Směrnice kvestora č. 17/2012
– mimo jiné stanoví interní pravidla pro zadávání VZMR
– závazná pro ČZU a její jednotlivé fakulty, součásti a pracoviště ČZU,
pokud opatření či jiné pověření vydané rektorem nestanoví jinak

•
•

v rámci směrnice jsou VZMR rozděleny na jednotlivé kategorie dle
jejich předpokládané hodnoty, pro něž jsou následně stanoveny
odlišné postupy
směrnice zdůrazňuje a upřesňuje některé zásady a doporučení k
obecným ustanovením zákona při zadávaní nejen VZMR

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA ČZU

zásady a doporučení při zadávání VZMR
•
•

před zadáním VZMR je vždy nutné zajistit schválení finančního krytí akce
zásady při stanovení předpokládané hodnoty VZMR:
– rozhodná cena bez DPH
– zákaz dělení předmětu VZ s dopadem do finančních limitů dle směrnice
– povinnost sčítání předpokládaných hodnot obdobných VZ na dodávky a
služby pořizovaných v jednom účetním období (na jednotlivých součástech)
– dodržování základních zásad rovněž při stanovení předpokládané hodnoty na
základě průzkumu trhu či jiného vhodného způsobu
– do předpokládané hodnoty VZ na stavební práce se započítává
předpokládaná hodnota dodávek zajišťovaných ČZU

•
•

právní oddělení ČZU vždy vyjednává konečnou podobu smlouvy a tuto
pak předává k podpisu
smlouva musí vždy obsahovat souhlas uchazeče se zveřejněním smlouvy
(zák. č. 106/1999 Sb., zák. č. 134/2016 Sb. a zák. č. 340/2016 Sb.) a
závazek uchazeče spolupůsobit jako osoba povinná při finanční kontrole
(zák. č. 320/2001 Sb.)

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA ČZU

zásady a doporučení při zadávání VZMR
•
•
•

příslušné pracoviště ČZU je oprávněno zrušit výběrové řízení VZMR až
do uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodu
příslušné pracoviště ČZU je oprávněno potvrdit dodavateli referenční
listinu pro jemu příslušnou VZMR
u VZMR 3. kategorie:
– specifikace předmětu VZMR dostatečně určitě, nikoli pouze hlavních
kódů CPV
– multikriteriální hodnocení:
• vždy nabídková cena (s minimální váhou 50%)
• nelze hodnotit kvalifikační předpoklady
• popsat způsob hodnocení (matematický vzorec, apod.), určení zjevně
nepřiměřené hodnoty

– stanovit ve výzvě, že případně předkládaný návrh smlouvy musí
respektovat podmínky stanovené zadavatelem
– povinnost uchovávat dokumentaci k VZMR po dobu 5 let
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA ČZU

kategorie VZMR na ČZU
(dle výše
předpokládané
hodnoty
bez DPH)

veřejná zakázka
na dodávky

veřejná zakázka
na služby

veřejná zakázka
na stavební práce

VZMR
1. kategorie

100 000,- Kč
do 499 999,99 Kč

200 000,- Kč
do 999 999,99 Kč

VZMR
2. kategorie

500 000,- Kč
do 999 999,99 Kč

1 000 000,- Kč
do 2 999 999,99 Kč

VZMR
3. kategorie

1 000 000,- Kč
do 1 999 999,99 Kč

2 000 000,- Kč
do 5 999 999,99 Kč

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA ČZU

postup zadávání VZMR do 100.000 Kč
•

VZMR, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje 100.000,- Kč bez DPH
(resp. 200.000,- Kč v případě VZMR na stavební práce), je oprávněno zadat
příslušné pracoviště ČZU přiměřeně postupům dle směrnice a při
zachování základních zásad

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA ČZU

postup zadání VZMR 1. kategorie

•
•

zadání VZMR 1. kategorie je podmíněno finančním krytím akce
odpovědné pracoviště může zadat přímo vybranému dodavateli
– formou objednávky, příp. předložením návrhu smlouvy k podpisu
– nelze zadávat opakované stejnému okruhu dodavatelů

•
•
•

podpis smlouvy po předchozí kontrole zajišťuje právní oddělení
postačí objednávka na místo smlouvy (s výjimkou smluv nad
250.000,- Kč)
pozor nad 50.000,- Kč nutno uveřejňovat v registru smluv
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA ČZU

postup zadání VZMR 2. kategorie

•
•

zadání VZMR 2. kategorie je podmíněno finančním krytím akce
zadání VZMR na základě vlastního průzkumu trhu při dodržení
základních zásad
– formou předložením návrhu smlouvy k podpisu
– nelze zadávat opakovaně stejnému okruhu dodavatelů

•

podpis smlouvy po předchozí kontrole zajišťuje právní oddělení

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA ČZU

postup zadání VZMR 3. kategorie
•
•
•
•

schválení záměru zadání VZMR nadřízeným subjektem

(zástupce vedení

součásti ČZU, pro rektorát – rektor nebo kvestor)

u VZMR na stavební práce zajistit projednání na pracovní komisi pro
výstavbu
schválení finančního krytí akce příslušnými osobami
odeslání výzvy k podání nabídek:
– listinná, elektronická podoba či faxová zpráva
– vždy nejméně třem potenciálním dodavatelům – ne v případě, že VZMR

může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany
výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu
pouze určitým dodavatelem, nebo je veřejnou zakázku nezbytné zadat v krajně
naléhavém případě a z časových důvodů není možné oslovit více dodavatelů

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA ČZU

postup zadání VZMR 3. kategorie
•

ve výzvě musí být uvedeno zejména:
•
•
•
•

•
•
•

přesná specifikace předmětu plnění
obchodní podmínky
výběrová kritéria (doporučena nejnižší nabídková cena bez DPH)
oprávnění zrušit výběrové řízení

lhůta pro podání nabídek min. 10 kalendářních dnů
možnost zveřejnění výzvy na internetových stránkách ČZU/profilu
zadavatele
posouzení a hodnocení nabídek:
– pouze nabídky doručené ve lhůtě
– odpovědný pracovník provede posouzení splnění podmínek výzvy a
hodnocení dle výběrových kritérií
– v případě multikriteriálního hodnocení nabídek je ustanovena nejméně
tříčlenná výběrová komise
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postup zadání VZMR 3. kategorie
– o provedení posouzení a hodnocení se sepisuje zápis, který obsahuje:
•
•
•
•
•

•
•

identifikace uchazečů
popis nabídek, vč. uvedení hodnot výběrových kritérií
popis posouzení nabídek
průběh hodnocení a uvedení výsledného pořadí nabídek
podpis odpovědného pracovníka, členů výběrové komise a nadřízeného
subjektu

povinnost (elektronickou formou) informovat neúspěšné uchazeče o
výsledku
podpis smlouvy po předchozí kontrole zajišťuje právní oddělení

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA ČZU

souhrnně pro VZMR
•
•
•

odpovědné pracoviště zabezpečuje uchování dokumentace k VZMR, a to
po dobu nejméně 5 let
odpovědné pracoviště je oprávněno až do podpisu smlouvy VZMR zrušit
odpovědné pracoviště je oprávněno na základě písemné žádosti
dodavatele potvrdit jménem ČZU referenční listinu realizovanou pro ČZU

Děkuji za pozornost.
Mgr. Iva Mádlová

madlovai@rektorat.czu.cz
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