ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK
MALÉHO ROZSAHU

Hořice, 2. června 2016

Osnova přednášky
Zadávání veřejné zakázky malého rozsahu veřejným zadavatelem
- dle § 6 odst. 1 a 2 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (ZZVZ)
- účinnost zákona
– nové zásady v § 6 ZZVZ
– postupy při zadávání / zadání veřejných zakázek malého rozsahu včetně
finančních limitů
– smluvní ujednání - vazba na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
– uveřejňování smluv
– směrnice veřejných zadavatelů
– nejdůležitější změny v novém ZZVZ
– obecné seznámení s Pravidly zadávání VZMR dle IROP,PRV, krajské dotace,
atd.

Zákon č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)
• Podepsán prezidentem republiky v 04/2016
• ve Sbírce zákonů vyšel dne 29.4.2016 (částka
51)
Účinnost prvním dnem šestého kalendářního
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj.
1.10.2016

Nové zásady v § 6 ZZVZ
Zásady
• nyní – transparentnost, zákaz diskriminace a
rovné zacházení
• nově: zásada přiměřenosti
Dále v zadávacím procesu zásada zákazu bezdůvodného
omezování soutěže (§36/1 – zákaz stanovení zad. podmínek
tak, aby bezdůvodně přímo či nepřímo zaručoval
konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky
hospodářské soutěže) – vazba na §89/5

Postupy při zadávání / zadání
veřejných zakázek
malého rozsahu

Pojmy
Zadání veřejné zakázky (§2 odst.1)
„Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné
smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele
poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se
nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný
obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele podle § 7 až 12, §
155, 156, 189 a 190.“
-

Úplatná smlouva
Není definován pojem zadávání (např. § 7,8,..), ale používá se jak pro zadávací
řízení, tak i pro výjimky

§ 31 - Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého
rozsahu. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6.

Pojmy (1)
Zadavatel (§4) – změna terminologie
•

veřejný zadavatel (§4/1), organizační složka státu = samostatní zadavatelé (+
provozní jednotka s funkční samostatností (§17/2)

•

někteří příjemci dotací (odst. 2 – dříve dotovaní zadavatelé, ale vypadla def.
„veřejné zdroje“) – s výjimkou plnění mimo EU,

•

jiná osoba za podmínek § 151 odst. 2, pokud zadává sektorovou VZ/sektorovou
koncesi (odst. 3 - dříve sektoroví zadavatelé)

•

jiná osoba, pokud zahájila ZŘ, ačkoli k tomu nebyla povinna = dobrovolné
podřízení se ZZVZ (odst. 5) – ne už uveřejňovací povinnost – písemná zpráva
zadavatele, Věstník veřejných zakázek

- pokud zadavatel zahájí, ač nebyl povinen, musí dodržet ZZVZ (přezkum je dán - §
248/2, vazba § 24 – dodržet režim při zahájení, § 127/2 g)

Pojmy (2)
Dodavatel (§5)
- osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo
stavebních prací, nebo více těchto osob společně
- i pobočka závodu – sídlo dodavatele = sídlo pobočky
závodu;
- pobočka závodu v NOZ (§ 503 „(1) Pobočka je taková část závodu, která

vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude
pobočkou. (2) Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný
závod… Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech
záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí
odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku.“)

- Podnikatel i pobočka závodu společně v jednom tendru?
Nikoliv – jeden subjekt = jedna nabídka (§107/3 – platí tedy jen pro
nadlimitní VZ) vybraný dodavatel

- Dodavatel kterého Z vybral k uzavření smlouvy = (§ 28/1, h)

Pojmy (3)
Účastník zadávacího řízení(§ 47)
• terminologická změna – dříve zájemce/uchazeč;
vznik účasti v zadávacím řízení:
• dodavateli vzniká účast po vyjádření předběžného zájmu/ podání žádosti o
účast/nabídky/zahájení jednání se zadavatelem v ZŘ;
zánik účasti v zadávacím řízení:
– vyloučení dodavatele (po marném uplynutí lhůty pro podání
námitek/návrhu/v případě podání návrhu po právní moci rozhodnutí o
zastavení řízení/zamítnutí návrhu) – vyloučeného účastníka, kterému dosud
nezanikla účast, nemusí Z zohlednit při hodnocení/el. aukci (pokud není
vyloučení zrušeno)
– odstoupením dodavatele kdykoli mimo zadávací lhůtu,
– marným uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast/předb. nabídek/nabídek;

Druhy veřejných zakázek (§2/2, 14, 15)
VZ na dodávky – pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil,

pokud nejsou součástí VZ na stavební práce. Pořízením se rozumí koupě,
nájem nebo pacht. Dále také poskytnutí služby nebo stavebních prací
spočívající v umístění, montáži či uvedení zboží do provozu, nejedná-li se o
zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem zakázky, avšak
jsou nezbytné ke splnění zakázky na dodávky.

VZ na stavební práce
a)

poskytnutí činností uvedených v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného
klasifikačního systému (CPV kódy),
http://www.isvz.cz/ISVZ/Ciselniky/ISVZ_klasifikace_ciselniky.aspx
b) zhotovení stavby, nebo
c)
poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány
společně se stavebními pracemi podle písmene a) nebo b).
VZ na služby - předmětem je poskytování jiných činností, než uvedených
ve VZ na stavební práce

Druhy veřejných zakázek

dodávky - princip těžiště - služby
základní účel

základní účel

stavební práce

Předpokládaná hodnota VZ (§ 16 – 23)
- není výslovně zakotven zákaz dělení předmětu VZ
- neustále platí (§ 35 - zákaz obcházení zákona v případě
dělení na části + pravidla v § 18 - více částí, rozhodující je
součet PH i v případě zadání ve více ZŘ nebo více
zadavateli),
- jedna VZ (§ 18/3) – plnění tvořící jeden funkční celek
zadávaná v časové souvislosti; už není zakotvena povinnost
sčítat obdobné, spolu související VZ v kalendářním roce
- provozní jednotky (§ 17) – v případě funkčně samostatné
jednotky při zadávání VZ možnost stanovit PH jen pro tuto
jednotku;
- nahodilé nákupy - § 19/3 (ale není povinnost sčítat za 1 rok)

Předpokládaná hodnota VZ (§ 16 – 23)
•

stanovit před zahájením VZMR v Kč bez DPH

•

Předpokládaná cena pravidelné povahy (§19) (služby a dodávky)- plnění do 12 měsíců - uhrazená cena stejného druhu během
předcházejících 12 měsíců nebo předcházejícího účetního období
- plnění nad 12 měsíců –
DODÁVKY - celá doba plnění (dodávky)
SLUŽBY - celá doba plnění (za 48 měsíců a kratší) nebo 48 měsíců u smlouvy
na dobu neurčitou
•

Hodnota vychází z údajů a informací o zakázkách stejného nebo obdobného
předmětu plnění, nebo údajů a informací získaných průzkumem trhu s
požadovaným plněním nebo informací získaných jiným vhodným způsobem.

PODLE PŘEDPOKLÁDANÉ CENY STANOVÍTE REŽIM VZ .

Režim veřejné zakázky (§24-27)
- dle předpokládané hodnoty; povinnost dodržet zvolený přísnější režim
• nadlimitní režim = nadlimitní veřejné zakázky o podléhají směrnicím EU (dle ZVZ nejpřísnější postup,
část II, IV zákona)
• podlimitní režim = podlimitní veřejné zakázky
- „mírnější režim“ (část II a III zákona; rozdíl ZPŘ a ostatní ZŘ)
- nad národní finanční limit (bez DPH):
• stavební práce – od 6 000 000 Kč bez DPH výše
• dodávky a služby – od 2 000 000 Kč bez DPH výše
• výjimka pro sektorové VZ (§ 158/1)
• veřejné zakázky malého rozsahu - jen základní principy § 6 (výjimka v § 31) + povinnost uveřejnit
smlouvu na profilu zadavatele (§ 219/1/a))
– častá terminologie u dotací – zakázky malé hodnoty (PRV, IROP)
• Zakázkou malé hodnoty je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 2 000 000,- Kč bez DPH
v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000, - Kč bez DPH v případě zakázky na
stavební práce a zároveň přesáhne nebo je rovna 400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,- Kč bez DPH
v případě, že je zakázka zadávána příjemcem, který není veřejným nebo dotovaným zadavatelem
podle § 2 odst. 2 a 3 ZVZ.

•

zjednodušený režim - zcela autonomní režim (§ 129) pro soc. služby, právní služby apod. – jen
základní pravidla, průběh ZŘ stanoví zadavatel

Pojem - Profil zadavatele
Profil zadavatele (§ 28/1 písm. j))
• elektronický nástroj (www stránka) k uveřejňování
informací a dokumentů k VZ
• neomezený a přímý dálkový přístup
• internetová adresa musí uveřejněna ve Věstníku VZ
• požadavky – prováděcí právní předpis
Věstník veřejných zakázek
Věstník veřejných zakázek zajišťuje uveřejňování těch informací povinně uveřejňovaných
zadavatelem, které jsou uvedeny v zákoně o veřejných zakázkách, koncesním zákoně a
jejichž realizace je upravena v Nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 27. srpna 2011 a v
prováděcích předpisech k uvedeným zákonům. Tímto nařízením se stanoví standardní
formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a zrušuje se jím
dříve platné nařízení (ES) č. 1564/2005
•

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Nové finanční limity pro nadlimitní VZ (§25)
druh veřejné
zakázky/koncese

druh zadavatele

dodávky a služby

ČR, státní
příspěvkové
organizace

původní finanční
limit – do
31.12.2015

3 686 000 Kč

3 395000 Kč

5 706 000 Kč

5 244 000 Kč

sektoroví
zadavatelé

11 413 000 Kč

10 489 000 Kč

všichni

142 668 000 Kč

131 402 000 Kč

územně
samosprávné celky,
jejich příspěvkové
organizace, jiné
právnické osoby

stavební práce

nový finanční limit
– od 1.1.2016

„Staronové“ finanční limity pro VZMR (§27)
Zákon

Finanční limit (Kč bez DPH)

Dodávky a služby

Stavební práce

Zákon č. 137/2006 Sb.

Do 2,00 mil. Kč včetně

Do 6,00 mil. Kč včetně

Zákon č. 134/2016 Sb.

Do 2,00 mil. Kč
včetně

Do 6,00 mil. Kč
včetně

Zadání VZMR (1)
Jaké údaje musí veřejný zadavatel znát před
zadáním VZ?
- předpokládanou cenu
- druh VZ (st. práce, služby, dodávky)
- režim VZ (VZMR, podlimit., nadlimit.)
- finanční zdroj (např. prostředky obce, dotace)
- zákonné limity pro zadání (ZZVZ, směrnice obce)
Na základě odpovědí na uvedené otázky může
připravit zadání veřejné zakázky.

Zadání VZMR (2)
Důležitý moment
V souladu s jakým závazným dokumentem postupuje
veřejný zadavatel při zadání VZMR (§27)?
- dle § 6 odst. 1 a 2 ZZVZ
- dle schválené vnitřní směrnice při dodržení zásad uvedených v § 6
ZZVZ
- dle pravidel požadovaných poskytovatelem dotace
Doporučení – změna či doplnění vnitřní směrnice:
„Směrnice se nevztahuje na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na
plnění částečně financovaná z dotací. Výběrové řízení se řídí pravidly
poskytovatele dotace“.

Zadání VZMR (3)
Možnosti oslovení dodavatelů:
1)odeslaná výzva
Kdy? – nejlépe ve shodný den , jak? prokazatelně-elektronicky, datovou zprávou nebo
poštou

2)úřední deska obce – nese časovou stopu
3)profil zadavatele - nese časovou stopu
Lze kumulovat všechny formy z důvodu transparentnosti VZ

Zadání VZMR (4)
Výzva ( zadávací dokumentace) by měla obsahovat:
a) Identifikaci zadavatele + název VZ včetně stručného popisu předmětu plnění + termín
plnění
(nesmí zaručovat některým dodavatelům bezdůvodně ne/přímo konkurenč. výhodu nebo vytvářet bezdůvodné
překážky HS (§ 36/1) + pro technické podmínky § 89/5)

b) u VZ na st. práce jednotný výkaz výměr + projektovou dokumentaci, min.
definovaný tech. standard u dodávek a přesný popis aktivit u služeb
c) Lhůta a místo pro podání nabídek (datum a hodina)
d) Hodnotící kritérium (nejnižší nabídková cena bez nebo včetně DPH, ekonomická výhodnost ( např.
záruka, termín plnění) včetně způsobu hodnocení. Nelze hodnotit např. sankce a reference obdobných plnění.

e) Obchodní a platební podmínky (např. délka záruky, systém úhrady plnění, jakékoli nestandardní
náležitosti pro následné uzavření smlouvy, je možnost předložit návrh smluvního ujednání)

f) Poskytování dodatečných informací k veřejné zakázce (jak, kdy, kde budou odpovědi)
g) Požadovaný obsah nabídky (krycí list – identifikace dodavatele + oceněný výkaz výměr (VZ na st.
práce), popis dodávky v souladu s min. tech. standardem, popis služby)

h) Termín oznámení výsledků výběrového řízení

Zadání VZMR (5)
Výzva ( zadávací dokumentace) může dále
obsahovat:
- Požadavky na kvalifikaci (základní způsobilost (§ 75),
profesní způsobilost(§77), technickou kvalifikaci
(§79))
- Požadavky na specifikaci poddodavatelů (nelze
poddodavatele z plnění VZ vyloučit)
- Možnost zrušení VZMR (důvody X bez důvodů)

Zadání VZMR (6)
obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky musí respektovat platnou legislativu, tj. zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).
• Kupní smlouva § 2079 a násl.
• Smlouva o dílo § 2586 a násl.
Návrh smlouvy musí obsahovat:
• označení smluvních stran vč. IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny
• předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně)
• cenu bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že
dodavatel není plátcem DPH,
• platební podmínky (např. splatnost daňových dokladů, četnost předkládání
faktur, povinnost přiložit k faktuře soupis plnění)
• dobu a místo plnění v rozsahu předání a převzetí staveniště,
zahájení stavebních prací,
dokončení stavebních prací,
předání a převzetí stavby,

Zadání VZMR (7)
obchodní a platební podmínky
• další obligatorní náležitosti dle zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku
(délka a počátek běhu záruční lhůty, povinnost vést
stavební deník, ujednání o případné změně ceny (vícepráce,
méněpráce), pojištění zhotovitele - odpovědnost za škodu
způsobenou třetím osobám, zařízení staveniště, povinnost
průběžné kontroly projektové dokumentace, požadovaná
kvalifikace pracovníků zhotovitele, sankce (ve vztahu k
nedodržení lhůty plnění, neuhrazení faktur, neodstranění
vad a nedodělků, za nevyklizení staveniště), atd.

Zadání VZMR (8)
rozdělení VZMR na části
• lze rozdělit, pokud tím neobejdou povinnosti stanovené
ZZVZ
• zadání částí v jednom ZŘ -vymezit rozsah + pravidla pro
účast + zadání
• předpokládaná hodnota(§ 18) - povinnost sečíst bez
ohledu na zadávání v jednom či více (všechny části
tvořící funkční celek a zadávané v časové souvislosti)
• uvést možnost podat nabídku na jednu, několik či
všechny části

Otevírání obálek
Zadavatel je oprávněn provést otevírání obálek
- veřejné
- neveřejné
(danou skutečnost již uvést ve výzvě)

Veřejné – uvést identifikaci dodavatelů
- uvést číselné hodnoty hodnotících
kritérií

Posuzování VZMR
Posuzování má dvě fáze – posuzuje se
- kvalifikace
- obsah dokumentů v nabídce
Kvalifikace
- základní způsobilost (§74)
- profesní způsobilost + ostatní profesní způsobilost evidence v OR, (§77)
- ekonomická kvalifikace –obrat (§78)
- technická kvalifikace (§79)

Základní způsobilost (1)
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST (§ 74) – nemá dodavatel, u kterého je:
• pravomocné odsouzení ze TČ dle přílohy č. 3 k ZZVZ (nebo obdobný dle
podle práva země sídla D) v zemi sídla D v posledních 5 letech před
zahájením ZŘ (mimo zahlazená odsouzení),
• v ČR nebo zemi sídla D v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
• v ČR nebo zemi sídla D splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
• v ČR nebo zemi sídla D splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
• likvidace/rozhodnutí o úpadku/nařízena nucená správa/nebo obdobné
dle práva země sídla D. - jde o uzavřený výčet (už není disciplinární/kárné
potrestání, blacklist, pokuta za nelegální zaměstnávání – vazba na § 48/5 f)
+ blacklist již není)

Základní způsobilost (2)
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST (§ 74) (pokračování):
podmínka trestní bezúhonnosti (§ 74/1/a) – kdo musí splňovat:
• Dod.-PO → PO + každý člen stat.org.
• je-li člen statut. orgánu PO → tato PO + každý člen jejího statut.
orgánu + osoba zastupující tuto PO ve statut. orgánu D
• pobočka závodu zahraniční PO → tato zahr. PO + vedoucí pobočky
závodu
• pobočka závodu česká PO → všechny osoby jako u D-PO + vedoucí
pobočky závodu
• Z může v ZD požadovat i splnění dalšími osobami, pokud „mají v
rámci struktury D práva spojená se zastupováním, rozhodováním
nebo kontrolou D“

Profesní způsobilost
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST (§ 77):
• Výpis z obchodního rejstříku nebo jiná obdobná
evidence
pokud Z požaduje (nepovinně) a pokud jsou pro
plnění VZ vyžadovány jinými právními předpisy:
• oprávnění k podnikání v rozsahu předmětu VZ
• členství v profesní samosprávné komoře/jiné
profesní organizaci
• odborná způsobilost D/příslušné osoby

Ekonomická kvalifikace
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE (§ 78):
• minimální roční obrat/obrat dosažený D s ohledem na předmět VZ
• max. za 3 bezprostředně předcházející účetní období
• max . dvojnásobek PH, ALE pokud Z odůvodní, tak i vyšší – zejména
„zvláštní rizika vyplývající z povahy“ předmětu VZ (např. strategické VZ, kde
mohou vzniknout velké škody, pokud nebude realizováno řádně a včas,
apod.) – musí odůvodnit v ZD/písemné zprávě dle § 217
• u rámcové dohody s obnovou soutěže dvojnásobek průměrné PH
současně zadávaných VZ (není-li známo → dvojnásobek PH RD)
• VZ rozdělná na části – zvlášť pro každou část, ale případně i na soubory
částí, bude-li vybranému D zadáno několik částí současně,
• D prokazuje výkazem zisku a ztrát
• nelze požadovat u VZ na služby dle odd. 71 CPV (zejm. architektonické a
podobné)

Technická kvalifikace (1)
TECHNICKÁ KVALIFIKACE (§ 79 + 80):
• Účelem – prokázání kvalifikace nezbytné pro plnění VZ v odpovídající kvalitě
• Již není členěn dle druhů VZ
• Z může požadovat za neprokázanou, pokud má D protichůdné zájmy, které by
mohly negativně ovlivnit plnění VZ – Z musí prokázat (DZ: např. hospodářské zájmy
konkurenta Z, nabídka dodavatele, který má být zároveň TDI)
a, b) reference za poslední 3 roky (služby/dodávky)/5 let (stavební )
• Z může požadovat příp. i za delší dobu, je-li to nezbytné pro zajištění přiměřené
úrovně HS)
• nestanoví-li Z jinak, postačí bylo-li v rozhodné době dokončeno (x zakázky
pravidelné povahy)
• nestanoví-li Z jinak, u zakázek realizovaných společně s jinými (sdružení,
společnost, apod.) a jako poddodavatel může použít jen v rozsahu, v jakém se na
referenční zakázce podílel (= rozhodující je skutečný podíl)
c) seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné
zakázky

Technická kvalifikace (2)
d) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným
dodávkám, službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým
osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve
vztahu k jejich vedoucím pracovníkům
e) popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality
nebo popis zařízení pro výzkum
f) přehled o řízení dodavatelského řetězce a systémy sledování
dodavatelského řetězce, které dodavatel bude moci uplatnit při plnění VZ
g) provedení kontroly technické kapacity Z nebo jeho jménem příslušným
úředním orgánem v zemi sídla D, a je-li to nutné, také provedení kontroly
opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to vše za předpokladu
že služby, které mají být poskytnuty, jsou složité nebo jsou požadovány pro
zcela zvláštní účely
h) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany ŽP, která bude D schopen
použít při plnění VZ

Technická kvalifikace (3)
i) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců D nebo
počtu vedoucích zaměstnanců D nebo osob v obdobném
postavení za poslední 3 roky
j) přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických
zařízení, které bude mít D při plnění VZ k dispozici
k) vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání
l) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s
požadovanou technickou normou nebo technickým
dokumentem
• ISO 9000 – vymezeno ale obecně
• ISO 14 000/EMAS

Prokazování kvalifikace
PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ (§ 45):
• kopie, nestanoví-li ZZVZ jinak (např. kvalifikační doklady – vybraný
dodavatel před uzavř. smlouvy - § 122)
• oprávnění Z požadovat předložení originálu/ověř.kopie v rámci
žádosti o objasnění dle § 46
• možnost předložit rovnocenný doklad, pokud dodavatel „z důvodů,
které mu nelze přičítat“ není schopen předložit požadovaný doklad
• možnost nahradit doklad odkazem na informace v informačním
systému veř. správy, pokud umožňuje neomezený dálkový přístup
• doklady vydané v jiném státě – s „prostým“ překladem do ČJ,
úředně ověřený předklad jen v případě pochybností o správnosti
překladu
• doklady ve slovenštině a doklady o vzdělání v latině bez překladu
platí obecně, není omezeno jen na kvalifikaci

Posuzování obsahu nabídky
Zadavatel musí provést posouzení obsahu
nabídky v souladu s odeslanou výzvou, tj. v
rozsahu požadovaných dokumentů.
U výkazu výměr (VZMR na stavební práce)
provést kontrolu možné záměny popisu položky,
měrné jednotky a výše měrné jednotky

Hodnocení VZMR
Hodnotí se nabídky, které prošly procesem posuzování.
ZÁKLADNÍ KONCEPCE HODNOCENÍ NABÍDEK DLE ZZVZ (§ 114 a n.
ZZVZ)
• hodnocení nabídek dle jejich „ekonomické výhodnosti“ - spíše jen
terminologický posun
• možné způsoby hodnocení ekonomické výhodnosti (§ 114 odst. 2
ZZVZ):
• nejvýhodnější poměr mezi nabídkovou cenou a kvalitou
• nejvýhodnější poměr nákladů životního cyklu a kvality
• pouze nejnižší nabídková cena
• pouze nejnižší náklady živ. cyklu
také možnost cenu zafixovat a hodnotit pouze kvalitu (§ 116 odst. 4
ZZVZ)

Hodnocení VZMR (1)
Vždy je nutné v ZD stanovit:
a)kritéria hodnocení = které konkrétní skutečnosti
budou předmětem hodnocení
b)metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých
kritériích = jakým způsobem bude zadavatel nabídky mezi
sebou porovnávat a které vlastnosti nabízeného plnění
preferuje
c)váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii
(nejedná-li se o jednokriteriální hodnocení) = poměr v %,
součet nebo jiný vztah;
není–li zadavatel schopen určit (objektivní nemožnost) uvede v sestupném pořadí

Výběr dodavatele
Vybrat dodavatele, jehož nabídka byla hodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější ! (§122)
Odeslat oznámení všem dodavatelům, kteří předložili
nabídky (dostačující elektronicky)
obsah: identifikační údaje a odůvodnění

Neexistují opravné prostředky.
Uzavření písemné smlouvy s akceptováním obchodních a
platebních podmínek uvedených v ZD

Ex post uveřejňování smluv na profilu zadavatele
• § 219
• jen veřejný zadavatel! - např. obec, příspěvková organizace
1/smlouva na veřejnou zakázku:
• celé znění smlouvy, tj. včetně příloh
• všechny změny a dodatky
• do 15 dnů od uzavření
• kromě utajovaných informací a osobních údajů
• nevztahuje se na:
• smlouvy na VZMR ≤ 500 tis. Kč bez DPH !
• smlouvy uzavřené dle výjimek pro „utajované“ informace a
zpravodajskými službami
• smlouvy uveřejněné dle jiného předpisu (z.č. 340/2015 Sb. o
registru smluv – od 1. 7. 2016)
2/Výše skutečně uhrazené ceny (celkem nebo v daném roce)
-do 3 měsíců od splnění smlouvy/ do 31.3. u smluv >1 rok

Způsoby změny smluv
Z nesmí umožnit podstatnou změnu závazku bez provedení
nového ZŘ
•podstatná změna závazku (§ 222/3)
•umožnila by účast jiných D
•mohla by ovlivnit výběr D
•měnila by ekonomickou rovnováhu závazku ze
smlouvy ve prospěch vybraného D
•vedla by k významnému rozšíření rozsahu plnění
•podstatnou změnou závazku je také nahrazení dodavatele
jiným dodavatelem (§ 222/10)

Právo zadavatele odstoupit od smlouvy
MOŽNOST VÝPOVĚDI/ODSTOUPENÍ ( § 223)
právo může Z využít, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí že:
a) nelze pokračovat bez provedení podstatné změny smlouvy
b) smlouva neměla být uzavřena
-vybraný D měl být vyloučen z účasti v ZŘ
-vybraný D před zadáním VZ předložil údaje, dokumenty,
vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele
-výběr D souvisí se závažným porušením povinnosti
členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování
Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie
c) ukončení podle jiných právních předpisů (NOZ atd.)

Přezkumné řízení
PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ (§ 248 an.):
• na VZMR se nevztahuje
•přezkum je dán, když Z zahájil zadávací řízení za
účelem zadání VZMR (§ 248/2)

Co v novém ZZVZ není?
• zrušena většina institutů zavedených transparenční novelou v roce
2012:
•povinné předběžné oznámení
•uveřejňování odůvodnění VZ
•kategorie významných veřejných zakázek (a rovněž významných
koncesí) včetně povinnosti schvalování odůvodnění (či koncesního projektu)
•povinnost uveřejňovat subdodavatele, kterým bylo uhrazeno více než 10
%hodnoty (zůstává ale povinnost uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené
ceny)

• vypuštěno prohlášení dle § 68/3 ZVZ
• zrušena povinnost ustanovovat hodnotící komisi (s výjimkou VZ nad
300 mil. Kč) a související procesní pravidla
• povinnost zadavatele posuzovat kvalifikaci a nabídky všech uchazečů lze toto provést jen u vybraného dodavatele

Co je nově v novém ZZVZ?
• Zvýšení limitu 50,0 mil. Kč na st. práce
• Zpoplatnění podnětu k zahájení řízení na ÚHOS- poplatek 10.000,za každou VZ, u níž je v podnětu uvedeno pochybení
• Není nutné stanovovat hodnotící komisi, až od 300 mil. Kč
• Změna sjednané ceny o 50% (započítávají se méně i vícepráce - §
222/5), max. zvýšení o 30% oproti prvotně sjednané ceně ve
smlouvě+ předpokládané ceně(§66 písm.e)
• V zadávací dokumentaci lze označit nabídkovou cenu, která bude
považována za mimořádně nízkou
• Je možné nejprve hodnotit přijaté nabídky a poté posuzovat
pouze vybranou nabídku
• Vybraný dodavatel bude muset odkrýt své vlastníky až po
koncového majitele, bez ohledu na právní formu

Obecné seznámení s Pravidly zadávání VZMR
dle IROP, PRV, krajské dotace, atd.

Program rozvoje venkova
• povinná publicita
• pojem veřejná zakázka malé hodnoty (≤ 0,4 mil. Kč ≥2,0 mil. Kč či
6,0 mil. Kč)
- stanovená lhůta pro podání nabídek min.10 dnů
• tzv. uzavřená výzva (výzva nejméně 3 zájemcům k podání nabídky.
Zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých má informace, že
jsou způsobilí požadované plnění poskytnout. Zadavatel vybírá
dodavatele z minimálně tří obdržených nabídek. Zadavatel nesmí
vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno
předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, případně
zrušením předcházejícího výběrového řízení.)

Obecné seznámení s Pravidly zadávání VZMR
dle IROP, PRV, krajské dotace, atd.
Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem,
a) pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či
člen statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen řídícího
orgánu zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě
smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení,
b) resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem
realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na
zadání předmětného výběrového řízení, nebo
c)
jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či
osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného
výběrového řízení,
d) jehož člen statutárního orgánu je zároveň členem statutárního orgánu
zadavatele,
e) jehož statutární zástupce je společně se statutárním zástupcem zadavatele
členem statutárního orgánu třetí společnost

Obecné seznámení s Pravidly zadávání VZMR
dle IROP, PRV, krajské dotace, atd.
IROP
• Viz. Obecná pravidla, příloha č. 3
METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

Zakázky malého hodnoty(≥2,0 a 6,0 mil. Kč)
• Publicita
• není povinnost zadávat zakázky malé hodnoty, jejichž
předpokládaná hodnota je nižší než 400 000,- Kč bez DPH – přímé
zadání
• Nutnost zadat obdobná a spolu související plnění, přičemž
související plnění jsou ta, která spolu místně, věcně a časově souvisí
• Lhůta min. 10 kalendářních dnů pro podání nabídek
• Uzavřená výzva – oslovení 3 dodavatelů, není požadavek na výběr ze
3 nabídek
• Metodický pokyn se mění, nutné sledovat poslední verzi

Děkuji za Vaši pozornost

Jarmila Lásková Soldátová
jarmila.soldatova@gmail.com
Mobil: 605 775 053

