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ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTůNOVENÍ
1. ÚVOD
Kapitoly tohoto Metodického pokynu Ědále také „MP“ě, které jsou relevantní pouze pro ídící
orgán Integrovaného regionálního operačního programu Ědále jen „ O IROP“ě jsou
vypušt ny nebo nahrazeny červen odlišeným textem.
Úplné zn ní tohoto Metodického pokynu je uve ejn no pod odkazem:
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7d8292a7-feac-4d2a-ba79-8232a14e614f/MPzakazky-v4.pdf?ext=.pdf
Tento Metodický pokyn obsahuje 6 p íloh, p ičemž tyto p ílohy jsou nezávazné.

2. ZÁVůZNOST A ÚČINNOST
Závaznost a účinnost tohoto Metodického pokynu pro p íjemce a žadatele IROP je od 3. 4.
2017.
Výb rová ízení zahájená p ed 3. 4. 2017 se dokončí podle zn ní tohoto Metodického
pokynu ve verzi 3. červenec 2014 Ěp íloha č. 3 verze 1.7 Obecných pravidel pro žadatele a
p íjemce IROP).
V p ípad rozporu tohoto Metodického pokynu s právními p edpisy Evropské unie ĚEUě či ČR
mají právní p edpisy vždy p ednost. V p ípad rozporu je platná účinná verze právních
p edpis EU či ČR. Neplatí pro požadavky, které mohou být nad rámec t chto p edpis
a slouží pro nastavení koordinace v rámci ČR a dosahování cíl Dohody o partnerství.

3. POUŽÍVůNÉ POJMY
Evropské strukturální a investiční fondy – Fondy EU určené k realizaci Společného
strategického rámce: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond
soudržnosti, Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova a Evropský námo ní a rybá ský
fond.
Národní orgán pro koordinaci– Centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci
program spolufinancovaných z ESI fond v České republice v programovém období 20142020. V uvedené oblasti je partnerem pro Evropskou komisi za ČR, zabezpečuje ízení
Dohody o partnerství na národní úrovni, je správcem monitorovacího systému MS2014+, je
metodickým orgánem v oblasti implementace a centrálním orgánem pro oblast publicity.
Program (Operační program/ Program rozvoje venkova) – Základní strategický dokument
tematické, finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo území, ve
kterém jsou popsány konkrétní cíle a priority pro čerpání z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF
v programovém období 2014–2020, kterých chce členský stát v dané tematické
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oblasti/priorit dosáhnout a jakým zp sobem, s vazbou na Dohodu o partnerství a strategii
EU. Jedná se o závazný dokument pro O daného Programu v či Evropské komisi.
Poskytovatel podpory – Poskytovatelem podpory se rozumí úst ední orgán státní správy
nebo jiný subjekt určený zákonem, který m že na základ zákona č. 21Ř/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o zm n n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis , nebo podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočt , ve zn ní pozd jších p edpis , nebo podle zákona č. 256/2000 Sb., zákon
o Státním zem d lském intervenčním fondu a o zm n n kterých dalších zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis , poskytnout dotaci nebo návratnou finanční pomoc z ve ejných zdroj .
Právní akt o poskytnutí/p evodu podpory- Právní akt, kterým byla poskytnuta podpora
poskytovatelem podpory p íjemci. Blíže specifikuje podmínky poskytnutí/p evodu podpory.
Dle vztahu a charakteru poskytovatele podpory a p íjemce m že mít r znou formu, nap .
rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovení výdaj , smlouva o financování, dohoda
o financování.
P íjemce – Ve ejný nebo soukromý subjekt zodpov dný za zahájení, realizaci či udržení
operace spolufinancované z ESI fond , který na základ právního aktu o poskytnutí/p evodu
podpory a p i spln ní v n m stanovených podmínek p edkládá O nebo zprost edkujícímu
subjektu nebo platební agentu e žádost o platbu Ěresp. jednotnou žádost o dotaci) a p ijímá
nárokované finanční prost edky z ve ejných rozpočt .
ídicí orgán ( O) – Orgán zodpov dný za účelné, efektivní a hospodárné ízení a provád ní
Programu v souladu se zásadami ádného finančního ízení. Funkcemi ídícího orgánu
operačního programu spolufinancovaného z EFRR, ESF, FS a ENRF m že být pov en
celostátní, regionální nebo místní orgán ve ejné správy nebo ve ejný či soukromý subjekt,
v p ípad Programu rozvoje venkova spolufinancovaného z EZFRV se m že jednat o
ve ejný nebo soukromý subjekt p sobící na celostátní nebo regionální úrovni nebo samotný
členský stát. ídicí orgán vykonává činnosti v souladu s čl. 125 obecného na ízení, resp. čl.
66 na ízení o EZFRV.
Zadávací ízení – Postup zadavatele podle ZZVZ, jehož účelem je zadání ve ejné zakázky,
a to až do uzav ení smlouvy nebo do zrušení zadávacího ízení.
Výběrové ízení – Postup zadavatele stanovený v tomto Metodickém pokynu, jehož účelem
je zadání zakázky, a to až do uzav ení smlouvy nebo do zrušení výb rového ízení.
Zadavatel – Každý p íjemce, který b hem realizace projektu provádí výb rové nebo
zadávací ízení.
Dodavatel – Fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo
provádí stavební práce.
Účastník výběrového ízení - Dodavatel, který podal nabídku ve výb rovém ízení, nebo byl
vyzván k podání nabídky.
Věstník ve ejných zakázek - Část Informačního systému o ve ejných zakázkách, která
zabezpečuje uve ejňování informací o ve ejných zakázkách.
4

Profil zadavatele – Elektronický nástroj definovaný dle § 214 ZZVZ.
Elektronické tržiště – Webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání zakázek,
systém elektronických tržišť upravuje usnesení vlády č. 343 ze dne 10. 5. 2010.
Písemně - Pro účely tohoto MP se písemnou formou rozumí listinná nebo elektronická forma,
včetn emailové či obdobné komunikace, p ičemž elektronický podpis není povinnou
náležitostí.
ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, ve zn ní pozd jších p edpis

5

4. PRÁVNÍ ZÁKLůD
4.1

PRÁVNÍ P EDPISY EU

Základním právním p edpisem EU upravujícím povinnosti zadavatel zakázek je Smlouva o
fungování Evropské unie. Zadavatelé, včetn t ch zadavatel , kte í nespadají pod
p sobnost ZZVZ, jsou p i uzavírání smluv, jejichž p edm tem je pln ní zakázek, které
spadají do p sobnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, povinni dodržovat pravidla a
zásady Smlouvy o fungování Evropské unie. Tyto zásady zahrnují volný pohyb zboží, právo
usazování, volný pohyb služeb, zákaz diskriminace, rovné zacházení, transparentnost,
p im enost a vzájemné uznávání1.
Dalšími právními p edpisy jsou:













Na ízení Evropského parlamentu a Rady ĚEUě č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zem d lském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námo ním a rybá ském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námo ním a rybá ském
fondu a o zrušení na ízení Rady ĚESě č. 10Ř3/2006 Ědále také „obecné na ízení“ě;
Na ízení Evropského parlamentu a Rady ĚEUě č. 1301/2013 o Evropském fondu pro
regionální rozvoj ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle
Investice pro r st a zam stnanost a o zrušení na ízení ĚESě č. 10Ř0/2006 Ědále také
„na ízení o EFRR“ě
Na ízení Evropského parlamentu a Rady ĚEUě č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013
o Evropském sociálním fondu a o zrušení na ízení Rady ĚESě č. 10Ř1/2006 Ědále také
„na ízení o ESF“ě
Na ízení Evropského parlamentu a Rady ĚEUě č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013
o Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení Rady ĚESě č. 10Ř4/2006 Ědále také „na ízení o FS“ě
Na ízení Evropského parlamentu a Rady ĚEUě č. 12řř/2013 ze dne 17. prosince 2013
o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj
pro cíl Evropská územní spolupráce Ědále také „na ízení o EÚS“ě
Na ízení Evropského parlamentu a Rady ĚEUě č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013,
kterým se m ní na ízení ĚESě č. 10Ř2/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci
ĚESÚSě, pokud jde o vyjasn ní, zjednodušení a zlepšení z izování a fungování takovýchto
uskupení Ědále také „na ízení o ESÚS“ě
Na ízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpo e
pro rozvoj venkova z Evropského zem d lského fondu pro rozvoj venkova ĚEZFRVě
a o zrušení na ízení Rady ĚESě č. 16řŘ/2005 Ědále také „na ízení o EZFRV“ě

Interpretační sd lení Komise o právních p edpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se pln nebo
částečn nevztahují sm rnice o zadávání ve ejných zakázek Ě2006/C 17ř/02ě.
1
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Na ízení Evropského parlamentu a Rady ĚEUě č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013
o financování, ízení a sledování společné zem d lské politiky a o zrušení na ízení Rady
ĚEHSě č. 352/7Ř, ĚESě č. 165/ř4, ĚESě č. 27řř/řŘ, ĚESě č. Ř14/2000, ĚESě č. 1290/2005 a
ĚESě č. 4Ř5/200Ř Ědále také „na ízení o SZP“ě
Na ízení Komise v p enesené pravomoci ĚEUě č. 126Ř/2012 ze dne 2ř. íjna 2012,
o provád cích pravidlech k na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom)
č. ř66/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie
Na ízení Komise ĚESě 213/200Ř. kterým se m ní na ízení Evropského parlamentu a Rady
ĚESě č. 21ř5/2002 o společném slovníku pro ve ejné zakázky ĚCPVě a sm rnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/1Ř/ES o postupech p i zadávání zakázek, pokud jde
o p ezkum CPV
Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání
ve ejných zakázek a o zrušení sm rnice 2004/1Ř/ES
Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání
zakázek subjekty p sobícími v odv tví vodního hospodá ství, energetiky, dopravy
a poštovních služeb a o zrušení sm rnice 2004/17/ES

4.2

PRÁVNÍ P EDPISY ČR

Zadávání ve ejných zakázek v ČR komplexn upravuje ZZVZ.
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis Ědále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“ě, musí p íjemci p i
nakládání s ve ejnými prost edky dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
Kontrolu p íjemc provádí kontrolní orgány podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
Ěkontrolního áduě.

5. P SOBNOST METODICKÉHO POKYNU
5.1

O IROP zavazuje p íjemce a žadatele IROP povinnostmi obsaženými v tomto MP níže
uvedeným zp sobem.

5.2

P íjemci jsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky, které nezadají
v n kterém zadávacím ízení dle § 3 ZZVZ. Postupy upravenými v tomto MP však nejsou
povinni zadávat zakázky, které splňují podmínky pro použití výjimky stanovené v § 2ř, § 30
ZZVZ, a které splňují podmínky pro jejich zadání v jednacím ízení bez uve ejn ní podle § 63
odst. 3 a 5 a § 64 až 66 ZZVZ.

5.3

P íjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malého rozsahu,
jejichž p edpokládaná hodnota je nižší než:
a) 400 000,- Kč bez DPH nebo
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b) 500 000,- Kč bez DPH v p ípad , že je zakázka zadávána p íjemcem, který není
zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou
zakázku není vyšší než 50 %.
P íjemci jsou však v t chto p ípadech povinni dodržet ustanovení odst. 6.1 a 6.5 tohoto MP.
5.4

P íjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malého rozsahu
na služby nebo dodávky v p ípadech, kdy tyto zakázky zadali jako dlouhodobé, a to nikoli pro
jednotlivý projekt, ale pro standardní činnosti zadavatele, pokud cena t chto zakázek
odpovídá cenám v míst a čase obvyklým, smluvní podmínky se kv li realizaci projektu
nem ní a zároveň tyto zakázky byly zadány alespoň 6 m síc p ed zahájením realizace
projektu, nebo podáním žádosti o podporu, podle toho, který z úkon zadavatel učinil d íve.

ČÁST DRUHÁ - ZůDÁVÁNÍ ZůKÁZEK VE VÝB ROVÉM ÍZENÍ
6. ZÁSůDY POSTUPU ZADAVATELE A P EDM T ZůKÁZKY
6.1

Zásady postupu zadavatele

6.1.1 Zadavatel musí p i zadávání zakázky dodržovat zásady transparentnosti a
p im enosti. Ve vztahu k dodavatel m musí zadavatel dodržovat zásadu rovného
zacházení a zákazu diskriminace.
6.1.2 Zadavatel nesmí omezovat účast ve výb rovém ízení t m dodavatel m, kte í mají
sídlo v členském stát Evropské unie, Evropského hospodá ského prostoru nebo
Švýcarské konfederaci, nebo v jiném stát , který má s Českou republikou nebo s
Evropskou unií uzav enu mezinárodní smlouvu zaručující p ístup dodavatel m z
t chto stát k zadávané zakázce.
6.1.3

6.2

Zadavatel kdykoli v pr b hu výb rového ízení učiní nezbytné a p im ené opat ení k
náprav , pokud zjistí, že postupoval v rozporu ustanoveními tohoto MP. Opat ením k
náprav se pro účely tohoto MP rozumí úkony zadavatele, které napravují p edchozí
postup, který je v rozporu s tímto MP.

Zakázka

6.2.1 Zakázka je realizována na základ písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi
zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž p edm tem je úplatné poskytnutí
dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.
6.2.2 Zakázky se podle p edm tu d lí na zakázky na dodávky, zakázky na služby nebo
zakázky na stavební práce.
6.2.3 Zakázkou na dodávky je zakázka, jejímž p edm tem je po ízení v cí, zví at nebo
ovladatelných p írodních sil, pokud nejsou součástí zakázky na stavební práce podle
odstavce 6.2.4. Po ízením se rozumí zejména koup , nájem nebo pacht.
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6.2.4 Zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímž p edm tem je

6.2.5

a)

poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného
klasifikačního systému pro účely zakázek podle p ímo použitelného p edpisu
Evropské unie2 Ědále jen "hlavní slovník jednotného klasifikačního systému"ě,

b)

zhotovení stavby, nebo

c)

poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společn
se stavebními pracemi podle písmene aě nebo bě.

Zakázkou na stavební práce je též zakázka, jejímž p edm tem je vedle pln ní podle
odstavce 6.2.4 rovn ž zhotovení stavby odpovídající požadavk m stanoveným
zadavatelem, tj. stavba, u níž má zadavatel rozhodující vliv na druh nebo projekt
stavby.

6.2.6 Zakázkou na služby je zakázka, jejímž p edm tem je poskytování jiných činností, než
uvedených v odst. 6.2.4.
6.2.7 Zakázky, které v sob zahrnují více druh zakázek, se zadávají v souladu s pravidly
platnými pro druh zakázky odpovídající hlavnímu p edm tu této zakázky. Obsahují-li
zakázky dodávky i služby a nejedná se o zakázku na stavební práce, určí se hlavní
p edm t podle části p edm tu zakázky s vyšší p edpokládanou hodnotou. V ostatních
p ípadech se hlavní p edm t určí podle základního účelu zakázky.

6.3

Režim zakázky podle p edpokládané hodnoty

6.3.1 Pro účely tohoto MP se zakázky podle výše p edpokládané hodnoty člení na zakázky:
a)

malého rozsahu

b)

vyšší hodnoty

6.3.2 Zakázkou malého rozsahu je zakázka, jejíž p edpokládaná hodnota je rovna nebo
nižší než 2 000 000 Kč bez dan z p idané hodnoty v p ípad zakázky na dodávky
a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez dan z p idané hodnoty v p ípad zakázky na
stavební práce.
6.3.3 Zakázkou vyšší hodnoty je zakázka na dodávky a/nebo služby, jejíž p edpokládaná
hodnota činí více než 2 000 000 Kč bez DPH. Zakázkou vyšší hodnoty je zakázka na
stavební práce, jejíž p edpokládaná hodnota činí více než 6 000 000 Kč bez DPH.

2

Na ízení Komise ĚESě č. 213/200Ř ze dne 2Ř. listopadu 2007, kterým se m ní na ízení Evropského parlamentu a Rady ĚESě č.

21ř5/2002 o společném slovníku pro ve ejné zakázky ĚCPVě a sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a
2004/1Ř/ES o postupech p i zadávání zakázek, pokud jde o p ezkum CPV
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6.4

Stanovení p edpokládané hodnoty zakázky

6.4.1

P ed zahájením výb rového ízení nebo p ed zadáním zakázky na základ výjimky
podle odst. 5.3 tohoto MP stanoví zadavatel p edpokládanou hodnotu zakázky.
P edpokládanou hodnotou zakázky je zadavatelem p edpokládaná výše úplaty za
pln ní zakázky. Do p edpokládané hodnoty zakázky se nezahrnuje daň z p idané
hodnoty.

6.4.2

Do p edpokládané hodnoty zakázky se zahrne hodnota všech pln ní, která mohou
vyplývat ze smlouvy na zakázku, není-li dále stanoveno jinak. Pro účely zadání
zakázky ve výb rovém ízení se p edpokládaná hodnota zakázky se stanoví k
okamžiku zahájení výb rového ízení.

6.4.3

P edpokládaná hodnota zakázky se stanoví na základ údaj a informací o
zakázkách stejného či podobného p edm tu pln ní; nemá-li zadavatel k dispozici
takové údaje nebo informace, vychází z informací získaných pr zkumem trhu,
p edb žnými tržními konzultacemi nebo jiným vhodným zp sobem.

6.4.4

Je-li zakázka rozd lena na části, stanoví se p edpokládaná hodnota podle součtu
p edpokládaných hodnot všech t chto částí bez ohledu na to, zda je zakázka
zadávána v jednom nebo více výb rových ízeních, nebo zadavatelem samostatn
nebo ve spolupráci s jiným zadavatelem nebo jinou osobou.

6.4.5

Součet p edpokládaných hodnot částí zakázky podle odst. musí zahrnovat
p edpokládanou hodnotu všech pln ní, která tvo í jeden funkční celek a jsou
zadávána v časové souvislosti. Krom p ípad uvedených v odst. 6.4.6 musí být
každá část zakázky zadávána postupy odpovídajícími celkové p edpokládané
hodnot zakázky.

6.4.6

Jednotlivá část zakázky m že být zadávána postupy odpovídajícími p edpokládané
hodnot této části v p ípad , že celková p edpokládaná hodnota všech takto
zadávaných částí zakázky nep esáhne 20 % souhrnné p edpokládané hodnoty.

6.4.7

P edpokládaná hodnota zakázky, jejímž p edm tem jsou pravideln po izované nebo
trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako
a)

b)

skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu
b hem p edcházejících 12 m síc nebo p edchozího účetního období, které je
delší než 12 m síc , upravená o zm ny v množství nebo cenách, které lze
očekávat b hem následujících 12 m síc , nebo
součet p edpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být
zadavatelem zadány b hem následujících 12 m síc nebo v účetním období,
které je delší než 12 m síc , pokud nemá k dispozici údaje podle písmene aě.

Má-li být smlouva uzav ena na dobu delší než 12 m síc , upraví se p edpokládaná
hodnota zakázky stanovená podle tohoto odstavce podle odst. 6.4.ř nebo 6. 4. 10.
6.4.8

Za zakázky podle odst. 6.4.7 se nepovažují zakázky s takovým p edm tem, jehož
jednotková cena je v pr b hu účetního období prom nlivá a zadavatel po izuje
takové dodávky či služby opakovan podle svých aktuálních pot eb.
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6.4.9

Pro stanovení p edpokládané hodnoty zakázky na dodávky je rozhodná u smlouvy na
dobu
a)
b)

určitou p edpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy,
neurčitou nebo jejíž trvání nelze p esn vymezit p edpokládaná výše úplaty za
4Ř m síc .

6.4.10 Pro stanovení p edpokládané hodnoty zakázky na služby, u které se nestanoví
celková smluvní cena, je rozhodná p edpokládaná výše úplaty
a)
b)

za celou dobu trvání smlouvy, je-li doba trvání smlouvy rovna 4Ř m síc nebo
kratší,
za 4Ř m síc u smlouvy na dobu neurčitou, nebo smlouvy s dobou trvání delší
než 4Ř m síc .

6.4.11 Do p edpokládané hodnoty musí zadavatel také zahrnout
a)
b)
c)

u pojišťovacích služeb pojistné, provizi a jiné související platby,
u bankovních a finančních služeb poplatky, provize, úroky a jiné související
platby,
p i projektové činnosti honorá e, provize a jiné související odm ny.

6.4.12 Poskytuje-li zadavatel dodavateli dodávky, služby nebo stavební práce, které jsou
nezbytné pro poskytnutí zadavatelem požadovaných stavebních prací, zahrne jejich
hodnotu do p edpokládané hodnoty zakázky.

6.5

St et zájm

6.5.1

Zadavatel postupuje tak, aby nedocházelo ke st etu zájm . Zadavatel si vyžádá
písemné čestné prohlášení všech osob, které posuzují nebo hodnotí nabídky, že
nejsou ve st etu zájm . Pokud zjistí, že ke st etu zájm došlo, p ijme k jeho
odstran ní opat ení k náprav .

6.5.2

Za st et zájm se považuje situace, kdy zájmy osob, které:
a) se podílejí na pr b hu výb rového ízení, nebo
b) mají nebo by mohly mít vliv na výsledek výb rového ízení,
ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výb rovým ízením.

6.5.3

Zájmem osob uvedených v odst. 6.5.2 se pro účely tohoto MP rozumí zájem získat
osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prosp ch zadavatele.

7. VÝB ROVÉ ÍZENÍ
7.1
7.1.1

Druh výb rového ízení
Zadavatel m že zadat zakázku:

a) v otev ené výzv , nebo
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b) v p ípad zakázek malého rozsahu v uzav ené výzv .
P íjemce, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace
poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %, m že zadat v uzav ené výzv
také zakázku na stavební práce, jejíž p epokládaná hodnota je rovna nebo nižší než
20 000 000 Kč bez dan z p idané hodnoty.
7.1.2

V otev ené výzv oznamuje zadavatel oznámením výb rového ízení neomezenému
počtu dodavatel sv j úmysl zadat zakázku v tomto výb rovém ízení; oznámení
otev ené výzvy je výzvou k podání nabídek dodavatel . Oznámení výb rového ízení
uve ejní zadavatel po celou dobu trvání lh ty pro podání nabídek:
a)

na profilu zadavatele, nebo

b)

v národním elektronickém nástroji nebo

c)

na webových stránkách p íslušného Programu.

Zadavatel m že výzvu po jejím uve ejn ní odeslat n kterým dodavatel m, v takovém
p ípad musí být výzva odeslána alespoň 3 dodavatel m.
7.1.3

V uzav ené výzv vyzývá zadavatel písemnou výzvou nejmén 3 dodavatele k
podání nabídky. Zadavatel vyzve pouze takové dodavatele, o kterých má informace,
že jsou zp sobilí požadované pln ní poskytnout. Zadavatel nesmí vyzývat opakovan
stejný okruh dodavatel , není-li to od vodn no p edm tem pln ní zakázky či jinými
zvláštními okolnostmi, p ípadn zrušením p edcházejícího výb rového ízení.

7.1.4

Umožňuje-li to p edm t zakázky, m že zadavatel zadat zakázku na elektronickém
tržišti. P i zadání zakázky na elektronickém tržišti postupuje zadavatel podle pravidel
elektronického tržišt , v takovém p ípad se ustanovení tohoto MP upravující
zadávání zakázek nepoužijí. Současn však musí být dodrženy zásady dle odst. 6.1.1
tohoto MP.

7.2
7.2.1

Zadávací podmínky
Součástí oznámení o zahájení výb rového ízení / výzvy k podání nabídky Ědále
jen „oznámení výb rového ízení“ě musí být základní informace o zakázce a
výb rovém ízení. Oznámení musí obsahovat p ímo či nep ímo3 níže uvedené údaje:
a)

Identifikační údaje zadavatele4;

b)

Název zakázky;

3 Pokud n které z povinných údaj nejsou uvedeny do formulá e oznámení výb rového ízení, zadavatel v tomto formulá i
uvede odkaz na elektronický nástroj, který umožňuje neomezený a p ímý dálkový p ístup, na kterém budou tyto informace
uvedeny.
4
Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li p id leno, pokud jde o právnickou
osobu, a obchodní firma nebo jméno a p íjmení, sídlo podnikatele, pop ípad místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li
p id leno, pokud jde o fyzickou osobu.
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7.2.2

7.2.3

c)

Druh zakázky Ědodávky, služby nebo stavební práceě;

d)

Lh ta a místo pro podání nabídky;

e)

P edm t zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky;

f)

pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují iě kritéria hodnocení, iiě metodu
vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a iiiě váhu nebo jiný matematický
vztah mezi kritérii;

g)

Zp sob jednání s účastníky, pokud hodlá zadavatel s účastníky jednat podle
odst. 7.4;

h)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, jaké údaje týkající se p edm tu
zakázky a jeho realizace mají účastníci v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel
posoudit soulad nabídky se zadávacími podmínkami;

i)

Požadavek na zp sob zpracování nabídkové ceny;

j)

Doba a místo pln ní zakázky;

k)

Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel p ipouští;

l)

Pravidla pro vysv tlení zadávacích podmínek dle odst. 7.3.3 tohoto MP.

Zadávací podmínky mohou dále obsahovat zejména:
a)

Požadavky na prokázání kvalifikace účastníka; pokud zadavatel požadavky na
kvalifikaci stanoví tyto požadavky v souladu s ust. § 53 odst. 4 ZZVZ;

b)

Obchodní podmínky a jiné smluvní podmínky nebo závazný vzor smlouvy na
pln ní zakázky;

c)

Požadavky na specifikaci p ípadných poddodavatel Ěidentifikační údajeě
a v cné vymezení pln ní dodaného jejich prost ednictvím;

Není-li to od vodn no p edm tem zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky v rámci
zadávacích podmínek stanoví prost ednictvím p ímého nebo nep ímého odkazu na:
a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo
b) patenty na vynálezy, užitné vzory, pr myslové vzory, ochranné známky nebo
označení p vodu.

7.2.4

Odkaz podle odst. 7.2.3 m že zadavatel použít, pokud stanovení technických
podmínek bez použití takového odkazu nem že být dostatečn p esné nebo
srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel uvede možnost nabídnout
rovnocenné ešení.
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7.2.5

7.3

Vzorový formulá oznámení výb rového ízení - zadávacích podmínek je p ílohou č. 2
tohoto MP. Tento formulá má pouze doporučující charakter, nicmén vždy je nutné
dodržet minimáln požadavky stanovené v odst. 7.2.1.

Lh ta pro podání nabídek a vysv tlení zadávacích podmínek

7.3.1

Lh tu pro podání nabídek stanoví zadavatel vždy s ohledem na p edm t zakázky v
oznámení výb rového ízení stanovením konce lh ty pro podání nabídek. Lh ta
stanovená podle tohoto MP počíná dnem, uve ejn ní oznámení o zahájení
výb rového ízení podle odst. 7.1.2 a 7.1.4 nebo odeslání výzvy k podání nabídky
podle odst. 7.1.3.

7.3.2

Lh ta pro podání nabídek nesmí být
a)

u zakázek malého rozsahu kratší než 10 dn ,

b)

u zakázek vyšší hodnoty kratší než 15 dn a kratší než 30 dn v p ípad
zakázek, jejichž p edpokládaná hodnota dosáhne nejmén hodnoty nadlimitní
sektorové ve ejné zakázky podle na ízení vlády č. 172/2016 Sb.

7.3.3

Dodavatel je oprávn n po zadavateli požadovat písemn vysv tlení zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozd ji 4 pracovní dny
p ed uplynutím lh ty pro podání nabídek. Vysv tlení zadávacích podmínek m že
zadavatel poskytnout i bez p edchozí žádosti. Zadavatel odešle vysv tlení
zadávacích podmínek, p ípadn související dokumenty, nejpozd ji do 2 pracovních
dn po doručení žádosti podle p edchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o
vysv tlení, která není doručena včas, vysv tlení poskytne, nemusí dodržet lh tu
uvedenou v p edchozí v t .

7.3.4

Vysv tlení zadávacích podmínek, včetn p esného zn ní požadavku podle odstavce
7.3.3, odešle zadavatel současn všem účastník m, které vyzval v rámci uzav ené
výzvy, nebo uve ejní vysv tlení zadávacích podmínek včetn p esného zn ní žádosti
stejným zp sobem, jakým uve ejnil oznámení otev ené výzvy.

7.3.5

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci m že zadavatel zm nit nebo
doplnit p ed uplynutím lh ty nabídek. Zm na nebo dopln ní zadávací dokumentace
podmínek musí být uve ejn na nebo oznámena dodavatel m stejným zp sobem jako
zadávací podmínka, která byla zm n na nebo dopln na.
Pokud to povaha dopln ní nebo zm ny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel
současn p im en prodlouží lh tu pro podání nabídek. V p ípad takové zm ny
nebo dopln ní zadávací dokumentace, která m že rozší it okruh možných účastník
výb rového ízení, prodlouží zadavatel lh tu tak, aby od odeslání zm ny nebo
dopln ní zadávací dokumentace činila nejmén celou svou p vodní délku.

7.4

Jednání o nabídkách
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7.4.1 Zadavatel si m že v zadávacích podmínkách vyhradit, že o podaných nabídkách
bude s účastníky jednat. V takovém p ípad je v zadávacích podmínkách povinen
uvést:
a)

zp sob a zásady jednání s účastníky o nabídkách,

b)

zp sob výb ru účastník pro další fáze jednání, rozhodne-li se zadavatel
postupn omezovat počet účastník podle odst. 7.4.8 tohoto MP, o jejichž
nabídkách bude v jednotlivých fázích jednat.

7.4.2

Po otev ení obálek s nabídkami, po posouzení a hodnocení nabídek podle části Ř
tohoto MP oznámí zadavatel písemn všem účastník m, jejichž nabídky byly
hodnoceny a kte í nebyli vyloučeni, p edb žný výsledek hodnocení nabídek.
Současn s oznámením o p edb žném výsledku hodnocení nabídek zadavatel tyto
účastníky vyzve k prvnímu jednání o nabídkách a uvede dobu, místo a jazyk jednání.

7.4.3

Zadavatel je oprávn n jednat s účastníky o všech podmínkách pln ní obsažených v
nabídkách, zejména o podmínkách, které jsou p edm tem hodnocení. Zadavatel
m že v pr b hu jednání zm nit nebo doplnit zadávací podmínky, zejména technické
podmínky, vyjma minimálních technických podmínek, které v zadávacích podmínkách
stanovil jako minimální.

7.4.4

Zadavatel m že jednáním o nabídkách pov it komisi, n které její členy či pov enou
osobu.

7.4.5

Zadavatel není oprávn n v pr b hu jednání o nabídkách sd lovat účastník m údaje
týkající se nabídky jiného účastníka bez p edchozího souhlasu takového účastníka,
vyjma aktuální výše nabídkové ceny a dalších číselných údaj rozhodných pro
hodnocení.

7.4.6

Zadavatel m že jednat o nabídkách se všemi účastníky současn či odd len .

7.4.7

Z každého jednání o nabídkách vyhotovuje zadavatel protokol s uvedením všech
ujednání, která mohou mít za následek zm nu nabídky či návrhu smlouvy Ědále jen
"protokol z jednání"ě. Protokol z jednání podepisuje zadavatel a účastník či účastníci,
kte í se jednání o nabídkách účastnili.

7.4.8

Po ukončení každé fáze jednání o nabídkách stanoví zadavatel na základ výsledk
jednání po adí účastník . Po adí účastník stanoví zadavatel na základ hodnotících
kritérií, a to vždy za použití všech hodnotících kritérií. Zadavatel je povinen o
stanovení po adí účastník vyhotovit protokol, v n mž uvede výsledky hodnocení
jednání o nabídkách, po adí účastník a informaci o tom, se kterými účastníky bude
jednáno v další fázi Ědále jen "protokol o konečném výsledku hodnocení"ě. Protokol o
konečném výsledku hodnocení je zadavatel povinen odeslat všem účastník m, s
nimiž bylo jednání o nabídkách v dané fázi uskutečn no bez zbytečného odkladu.

7.4.9

Zadavatel m že p ed zahájením jakékoliv fáze jednání o nabídkách oznámit
účastník m, že jde o poslední fázi jednání o nabídkách; na této skutečnosti se také
m že zadavatel se všemi účastníky kdykoliv písemn dohodnout.
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8 OTEVÍRÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NůBÍDEK
8.1 Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
8.1.1

8.1.2

8.1.3

Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek provádí:
a)

zadavatel,

b)

jiná osoba, pov ená zadavatelem Ědále jen „pov ená osoba“ě nebo

c)

komise, kterou jmenuje zadavatel.

O otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se po izuje protokol obsahující
rozhodné skutečnosti, týkající se posouzení a hodnocení nabídek:
a)

jména a podpisy osob, které provedly posouzení a hodnocení nabídek;

b)

seznam doručených nabídek, včetn identifikačních údaj účastník ;

c)

seznam účastník vyzvaných k dopln ní/objasn ní nabídky, pokud byli vyzváni;

d)

seznam vyloučených účastník s uvedením d vodu jejich vyloučení;

e)

popis zp sobu a od vodn ní hodnocení nabídek, pokud nebyla hodnocena
pouze cena;

f)

výsledek hodnocení.

Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek je p ílohou č. 3 tohoto MP.
Tento protokol má pouze doporučující charakter, nicmén vždy je nutné dodržet
minimáln požadavky stanovené v odst. 8.1.2.

8.2 Otevírání nabídek podaných v elektronické podob
8.2.1

Nabídky nesmí být otev eny p ed uplynutím lh ty pro podání nabídek. Otevírají se
pouze nabídky doručené ve lh t pro podání nabídek.

8.2.2

Otev ením nabídky podané v elektronické podob se rozumí zp ístupn ní jejího
obsahu. Nabídky podané v elektronické podob nesmí být zp ístupn ny p ed
uplynutím lh ty pro podání nabídek.

8.3 Posouzení a hodnocení nabídek
8.3.1

Osoby, které posuzují a hodnotí nabídky, nesmí být ve vztahu k zakázce a
účastník m ve st etu zájm . P ed zahájením posouzení a hodnocení nabídek musí
potvrdit neexistenci st etu zájm . Formulá Prohlášení o neexistenci st etu zájm je
p ílohou č. 5 tohoto MP.
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8.3.2

Po otev ení nabídek provede zadavatel, komise nebo pov ená osoba posouzení
nabídek. Posouzení nabídek spočívá v posouzení, zda jsou nabídky zpracovány
v souladu se zadávacími podmínkami.

8.3.3

Jestliže nabídka nesplňuje zadávací podmínky, m že být účastník, který ji p edložil,
vyzván k jejímu dopln ní nebo objasn ní. Dopln ním nebo objasn ním nabídek
nesmí být zm n na celková nabídková cena a/nebo údaje a informace, které jsou
p edm tem hodnocení.

8.3.4

Zadavatel m že vyloučit účastníka výb rového ízení, pokud nabídka podaná
účastníkem nesplňuje zadávací podmínky, tzn. pokud údaje, doklady, vzorky nebo
modely p edložené účastníkem výb rového ízení:

8.3.5

a)

nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník výb rového ízení ve stanovené
lh t nedoložil,

b)

nebyly účastníkem výb rového ízení objasn ny nebo dopln ny na základ
žádosti zadavatele, nebo

c)

neodpovídají skutečnosti a m ly nebo mohou mít vliv na posouzení spln ní
zadávacích podmínek nebo na napln ní kritérií hodnocení.

Zadavatel m že vyloučit účastníka pro nezp sobilost, pokud prokáže, že
a)

pln ní nabízené účastníkem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z
p edpis práva životního prost edí, sociálních nebo pracovn právních p edpis
nebo kolektivních smluv vztahujících se k p edm tu pln ní zadávané zakázky,

b)

došlo ke st etu zájm
ízení, není možné,

c)

došlo k narušení hospodá ské sout že p edchozí účastí účastníka výb rového
ízení p i p íprav výb rového ízení, jiné opat ení k náprav není možné a
účastník výb rového ízení na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení
hospodá ské sout že nedošlo,

d)

se dodavatel dopustil v posledních 3 letech p ed zahájením výb rového ízení
závažných nebo dlouhodobých pochybení p i pln ní d ív jšího smluvního
vztahu se zadavatelem zadávané zakázky, nebo s jiným ve ejným
zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, p edčasnému ukončení smluvního
vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,

e)

se dodavatel pokusil neoprávn n ovlivnit rozhodnutí zadavatele ve výb rovém
ízení nebo se neoprávn n pokusil o získání neve ejných informací, které by
mu mohly zajistit neoprávn né výhody ve výb rovém ízení, nebo

f)

se dodavatel dopustil v posledních 3 letech p ed zahájením výb rového ízení
nebo po zahájení výb rového ízení závažného profesního pochybení, které
zpochybňuje jeho d v ryhodnost, včetn pochybení, za která byl disciplinárn
potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opat ení.

a jiné opat ení k náprav , krom

zrušení výb rového
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8.3.6

Zadavatel m že vyloučit účastníka pro nezp sobilost také, pokud na základ
v rohodných informací získá d vodné podez ení, že dodavatel uzav el s jinými
osobami zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou zakázkou.

8.3.7

Zadavatel m že vyloučit účastníka výb rového ízení, pokud nabídka účastníka
výb rového ízení obsahuje mimo ádn nízkou nabídkovou cenu, která nebyla
účastníkem výb rového ízení zd vodn na. Pokud zadavatel posoudí nabídkovou
cenu účastníka jako mimo ádn nízkou, vyzve jej ke zd vodn ní jeho nabídkové
ceny.

8.3.8

Vybraného účastníka zadavatel vyloučí z účasti ve výb rovém ízení, pokud zjistí, že
jsou napln ny d vody vyloučení podle odst. 8.3.4 nebo m že prokázat napln ní
d vod podle odst. 8.3.5 písm. aě až cě.

8.3.9

Hodnocení nabídek provádí zadavatel, komise nebo pov ená osoba podle
hodnotících kritérií uvedených v zadávacích podmínkách. Jako nejvýhodn jší
nabídku vyhodnotí ekonomicky nejvýhodn jší nabídku. Hodnocení nabídek m že být
provedeno p ed jejich posouzením, v takovém p ípad dojde k posouzení nabídky,
která byla podána účastníkem, se kterým má být uzav ena smlouva. Tuto skutečnost
je v takovém p ípad uvedena v protokolu dle odst. 8.1.2.

8.3.10 Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základ nejvýhodn jšího pom ru
nabídkové ceny a kvality včetn pom ru náklad životního cyklu a kvality, p ípadn
jen podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších náklad životního cyklu. Zadavatel
m že rovn ž stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu nabízeného pln ní.
8.3.11 Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen
stanovit kritéria, která vyjad ují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska
spojená s p edm tem zakázky. Kritéria kvality musí být vymezena tak, aby podle nich
nabídky mohly být porovnatelné a napln ní kritérií ov itelné. Kritériem kvality nesmí
být smluvní podmínky, jejichž účelem je utvrzení povinností dodavatele, nebo
platební podmínky.
8.3.12 Kritériem kvality mohou být zejména
a)

technická úroveň,

b)

estetické nebo funkční vlastnosti,

c)

uživatelská p ístupnost,

d)

sociální, environmentální nebo inovační aspekty,

e)

organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají p ímo podílet na
pln ní zakázky v p ípad , že na úroveň pln ní má významný dopad kvalita
t chto osob,

f)

úroveň servisních služeb včetn technické pomoci,

g)

podmínky a lh ta dodání nebo dokončení pln ní, nebo
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h)

jiná kritéria, pokud jsou založena na objektivních skutečnostech vztahujících se
k osob dodavatele nebo k p edm tu zakázky.

8.3.13 Pokud je ve výb rovém ízení jediný účastník, m že být zadavatelem vybrán bez
provedení hodnocení.

9 UZAV ENÍ SMLOUVY, ZM Nů SMLOUVY
9.1 Uzav ení smlouvy s dodavatelem
9.1.1

Zadavatel je povinen vybrat k uzav ení smlouvy účastníka výb rového ízení, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodn jší podle výsledku hodnocení
nabídek nebo výsledku elektronické aukce, pokud byla použita. Smlouva musí být
uzav ena ve shod se zadávacími podmínkami a vybranou nabídkou.

9.1.2

Pokud vybraný účastník odmítne uzav ít smlouvu nebo zadavateli neposkytne
dostatečnou součinnost k jejímu uzav ení, m že zadavatel vyzvat k uzav ení smlouvy
dalšího účastníka výb rového ízení, a to v po adí, které vyplývá z výsledku
p vodního hodnocení nabídek nebo elektronické aukce nebo z výsledku nového
hodnocení. Nové hodnocení zadavatel musí provést, pokud by vyloučení vybraného
dodavatele znamenalo podstatné ovlivn ní p vodního po adí nabídek. V p ípad , že
účastník neposkytl zadavateli dostatečnou součinnost, doloží zadavatel tuto
skutečnost písemn formou čestného prohlášení.

9.1.3

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
a)

označení smluvních stran vč. IČO a DIČ pokud jsou p id leny;

b)

p edm t pln ní Ěkonkretizovaný kvantitativn i kvalitativn ě;

c)

cena bez DPH a informaci zda dodavatel je či není plátcem DPH, platební
podmínky;

d)

doba a místo pln ní;

e)

další obligatorní náležitosti dle zákona č. Řř/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.2 Zm na smlouvy
9.2.1

Zadavatel nesmí umožnit podstatnou zm nu závazku ze smlouvy, kterou uzav el na
pln ní zakázky. Za podstatnou se považuje taková zm na, která by
a)

b)

umožnila účast jiných dodavatel nebo by mohla ovlivnit výb r dodavatele v
p vodním výb rovém ízení, pokud by zadávací podmínky p vodního
výb rového ízení odpovídaly této zm n ,
m nila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prosp ch vybraného
dodavatele, nebo
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c)
9.2.2

vedla k významnému rozší ení rozsahu pln ní ve ejné zakázky.

Za podstatnou zm nu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje zm na, která
nem ní celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než
a)

10 % p vodní hodnoty závazku, nebo

b)

15 % p vodní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce.

Pokud bude provedeno více zm n, je rozhodný součet hodnot všech t chto zm n.
9.2.3

9.2.4

9.2.5

Za podstatnou zm nu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažují dodatečné
stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele p vodní zakázky, které nebyly
zahrnuty v p vodním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a zm na
v osob dodavatele
a)

není možná z ekonomických anebo technických d vod spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím za ízením,
službami nebo instalacemi po ízenými zadavatelem v p vodním výb rovém
ízení,

b)

by zp sobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení náklad a

c)

hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nep ekročí 50 %
p vodní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více zm n, je rozhodný
součet hodnoty všech zm n podle tohoto odstavce.

Za podstatnou zm nu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje zm na,
a)

jejíž pot eba vznikla v d sledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou
péčí nemohl p edvídat,

b)

nem ní celkovou povahu zakázky a

c)

hodnota zm ny nep ekročí 50 % p vodní hodnoty závazku; pokud bude
provedeno více zm n, je rozhodný součet hodnoty všech zm n podle tohoto
odstavce.

Za podstatnou zm nu závazku ze smlouvy na zakázku, jejímž p edm tem je
provedení stavebních prací, se nepovažuje zám na jedné nebo více položek soupisu
stavebních prací jednou nebo více položkami, za p edpokladu že
a)

nové položky soupisu stavebních prací p edstavují srovnatelný druh materiálu
nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b)

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c)

materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve
vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativn stejné nebo vyšší a
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d)

9.2.6

zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé zám n p ehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v p vodním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
od vodn ním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene aě a stejné
nebo vyšší kvality podle písmene cě.

Pro účely výpočtu hodnoty zm ny nebo cenového nár stu se p vodní hodnotou
závazku rozumí cena sjednaná ve smlouv na zakázku upravená v souladu s
ustanoveními o zm n ceny, obsahuje-li smlouva na zakázku taková ustanovení.
Celkový cenový nár st související se zm nami podle odst. 9.2.3 a 9.2.4 p i odečtení
stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto zm ny
realizovány, nep esáhne 30 % p vodní hodnoty závazku.

9.3 Zrušení výb rového ízení
9.3.1

Zadavatel je oprávn n výb rové ízení zrušit, nejpozd ji však do uzav ení smlouvy. O
zrušení výb rového ízení je zadavatel povinen do 3 pracovních dn informovat
všechny účastníky, kte í podali nabídku ve lh t pro podání nabídek.

9.3.2

V p ípad zrušení výb rového ízení v dob b hu lh ty pro podávání nabídek,
zadavatel oznámí zrušení výb rového ízení stejným zp sobem, jakým toto výb rové
ízení zahájil.

9.4 Poskytování informací
9.4.1

O výsledku výb rového ízení musejí být bez zbytečného odkladu informováni všichni
účastníci, kte í podali nabídky ve lh t pro podání nabídek a jejichž nabídka nebyla
vy azena z výb rového ízení. Oznámení o výsledku výb rového ízení musí
obsahovat min. následující informace: identifikační údaje účastník , jejichž nabídka
byla hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, z n hož je z ejmé po adí nabídek.
Tato informace musí být zaslána písemn , a to buď dopisem, nebo elektronicky
Ěodeslání musí být schopen zadavatel prokázat – dodejka, podací lístek, p edávací
protokol, emailovou doručenkou spolu s odeslaným emailem apod.ě.

9.4.2

Pokud si to zadavatel v oznámení výb rového ízení vyhradil, m že ve výb rovém
ízení uve ejnit oznámení o výsledku výb rového ízení a p ípadné oznámení o
vy azení nabídky stejným zp sobem, jakým uve ejnil výb rové ízení. V takovém
p ípad se oznámení o výsledku výb rového ízení a p ípadné oznámení o vy azení
nabídky považuje za doručené všem dotčeným účastník m okamžikem uve ejn ní.

9.4.3

Zadavatel je povinen neprodlen informovat O o všech ízeních o p ezkoumání
úkon zadavatele zahájených Ú adem pro ochranu hospodá ské sout že Ědále jen
„ÚOHS“ě a rozhodnutích ÚOHS o t chto ízeních, jejichž p edm tem je zakázka
spolufinancovaná ze zdroj EU.
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ČÁST T ETÍ - KONTROLA ZůDÁNÍ ZůKÁZKY V ZůDÁVůCÍM A
VÝB ROVÉM ÍZENÍ
10 KONTROLů VÝB ROVÝCH ů ZůDÁVůCÍCH ÍZENÍ
10.1

Povinnosti zadavatele k uchování dokumentace

10.1.1 Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických
úkonech související se zadáním zakázky. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn
všech dokument v listinné či elektronické podob , jejichž po ízení v pr b hu
výb rového ízení, pop . po jeho ukončení vyžaduje tento metodický pokyn, včetn
nabídek jednotlivých účastník .
10.1.2 Pro účely ov ení správnosti postupu zadavatele p i zadávání zakázky bude p i
kontrolách zadávacích ízení vyžadována dokumentace o zadávacím ízení dle § 216
ZZVZ. P i kontrolách výb rových ízení budou vyžadovány p edevším následující
základní dokumenty:
a)

zadávací podmínky vymezující p edm t zakázky vč. doklad
jejich odeslání či uve ejn ní;

b)

nabídky podané účastníky, včetn p ípadného objasn ní či dopln ní;

c)

protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek podepsaný
p íslušnými osobami;

d)

smlouva uzav ená s vybraným dodavatelem, včetn
dodatk ;

e)

oznámení o výsledku výb rového ízení zaslaná všem účastník m, kte í
podali nabídku ve lh t pro podání nabídek, jejichž nabídka nebyla vy azena,
včetn doklad prokazujících jejich odeslání, pokud toto oznámení nebylo
uve ejn no podle odst. 9.4.4;

f)

oznámení o vyloučení účastníka, včetn dokladu prokazujícího jeho
odeslání/uve ejn ní, pokud byl n jaký účastník vy azen;

g)

vysv tlení zadávacích podmínek včetn
doklad
odeslání/uve ejn ní, pokud bylo n jaké poskytnuto,

h)

jmenování pov ené osoby nebo komise Ěpokud byly jmenoványě včetn
prohlášení o neexistenci st etu zájm .

prokazujících

jejích p ípadných

prokazujících

jeho

V p ípad zakázky, jejíž p edpokládaná hodnota nedosahuje 400 000,- Kč bez DPH,
nebo 500 000,- v p ípad , že je zakázka zadávána p íjemcem, který není
zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou
zakázku není vyšší než 50 %, budou kontrolovány p edložené účetní doklady.
Zadavatel m že dokladovat realizaci p ímého nákupu krom účetního dokladu také
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písemnou objednávkou pln ní. V tomto p ípad
provedení kontroly účetní doklad.

je rozhodným dokumentem pro

10.1.3 Doba, po kterou musí mít p íjemci veškeré originální dokumenty související
s realizací zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory
nebo závazných právních p edpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejmén
však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31.
12. 2028.
10.2

Povinnosti

O p i kontrole zadávacích ízení

Povinnosti O p i kontrole zadávacích ízení jsou relevantní pouze pro
d vodu kapitola 10.2 byla vypušt na.

O IROP a z tohoto

Úplné zn ní tohoto Metodického pokynu je uve ejn no pod odkazem:
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7d8292a7-feac-4d2a-ba79-8232a14e614f/MPzakazky-v4.pdf?ext=.pdf

11 STůNOVENÍ FINůNČNÍCH OPRAV, KTERÉ SE POUŽIJÍ PRO VÝDůJE FINůNCOVůNÉ
Z

ESI FOND

V P ÍPůD

PORUŠENÍ USTůNOVENÍ TOHOTO

MP P I ZůDÁVÁNÍ

ZůKÁZEK MůLÉHO ROZSAHU ů ZůKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY

11.1

Výše finanční opravy

11.1.1 Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla p íjemci nebo žadateli
poskytnuta v souvislosti s výb rovým ízením, u kterého se porušení pravidla
vyskytlo.
11.1.2 P i stanovení výše finanční opravy se p ihlédne k ROZHODNUTÍ KOMISE CĚ2013ě
ř527, ze dne 1ř. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení
finančních oprav, jež má Komise provést u výdaj financovaných Unií v rámci
sdíleného ízení v p ípad nedodržení pravidel pro zadávání ve ejných zakázek.
11.1.3 P i rozhodování o sazb finanční opravy, jež má být uplatn na musí být zohledn na
závažnost porušení pravidel uvedených v tomto MP:
 Tento MP stanoví adu oprav v procentních sazbách, které se uplatní na výdaje v
rámci zakázky. Tyto finanční opravy zohledňují závažnost porušení pravidel
uvedených v tomto MP a zásadu p im enosti. Použijí se v p ípadech, kdy není
možné p esn vyčíslit finanční d sledky pro danou zakázku.
 Závažnost porušení pravidel uvedených v tomto MP týkající se nedodržení
pravidel o zadávání zakázek a související finanční dopad na rozpočet Unie se
posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodá ské sout že,
transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené nedodržení pravidel odrazující
účinek na potenciální účastníky nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky
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jinému účastníkovi, než kterému m la být zadána, je to silný ukazatel, že jde o
porušení závažné.
 Je-li porušení pravidel uvedených v tomto MP pouze formální povahy bez
skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná
oprava.
 Vyskytne-li se v jednom výb rovém ízení více porušení pravidel uvedených
v tomto MP, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se p i rozhodování o sazb
opravy nejzávažn jší porušení.
 Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažn jších p ípadech, kdy
porušení zvýhodňuje určité účastníky nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí
p íslušný soud nebo správní orgán.

11.2

Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

Č.

Typ porušení

Popis porušení

Sazba finanční opravy

1.

Neuve ejn ní
nebo neodeslání
oznámení
výb rového
ízení

Zakázka byla zadána, aniž by bylo
uve ejn no nebo odesláno oznámení
výb rového ízení dle odst. 7.2.1 tohoto
MP.

100 % nebo
min. 25 % pokud byla
dodržena
určitá
míra
uve ejn ní

2.

Um lé rozd lení P edm t zakázky je rozd len tak, aby 100 % nebo
p edm tu
došlo ke snížení p edpokládané min. 25 % s ohledem na
zakázky
hodnoty pod limity stanovené v odst. závažnost porušení
6.4 tohoto MP a jeho zadání
v mírn jším režimu, než je stanoven
pro p edm t zakázky p ed jejím
rozd lením podle odst. 7.2.1 tohoto MP

3.

Nedodržení
Lh ty pro podání nabídek byly nižší než
minimální délky lh ty uvedené v odst. 7.3.2 tohoto MP.
lh ty pro podání
nabídek

min. 25 %, pokud je délka
lh ty kratší alespoň o 50
% její délky stanovené
tímto MP,
min. 10 %, pokud je délka
lh ty kratší alespoň o 30
% její délky stanovené
tímto MP,
2 - 5 %, v p ípad jiného
zkrácení lh ty pro podání
nabídek

4.

Nedostatečná
Doba k tomu, aby si dodavatelé opat ili min. 25 %, je-li doba, do
doba k opat ení zadávací podmínky, je p íliš krátká a kdy si dodavatelé musí
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Č.

Typ porušení

Popis porušení

Sazba finanční opravy

zadávacích
podmínek

vytvá í tak neod vodn nou p ekážku
pro otev ení zakázky hospodá ské
sout ži Ěporušení odst. 7.2 a 7.3 tohoto
MP).

opat it
zadávací
podmínky, kratší než 50
% lh ty pro doručení
nabídek.
min. 10 %, je-li doba, do
kdy si dodavatelé musí
opat it
zadávací
podmínky, kratší než 60
% lh ty pro doručení
nabídek
min. 5 %, je-li doba, do
kdy si dodavatelé musí
opat it
zadávací podmínky, kratší
než Ř0 % lh ty pro
doručení nabídek

5.

Neuve ejn ní
informací
o
prodloužení
lh ty pro podání
nabídek

Došlo k prodloužení lh ty pro podání min. 10 % nebo
nabídek, ale toto prodloužení nebylo min. 5 % s ohledem na
uve ejn no stejným zp sobem, jakým závažnost porušení
bylo
zahájeno
výb rové
ízení
Ěporušení odst. 7.2 a 7.3 tohoto MPě.

6.

Neuvedení
hodnotících
kritérií
v zadávacích
podmínkách

Hodnotící kritéria, p ípadn
jejich
podrobná specifikace nejsou uvedeny
v zadávacích podmínkách Ěporušení
odst. 7.2.1 písm. fě tohoto MPě.

min. 25 % nebo
min. 10 nebo 5 % pokud
byla hodnotící kritéria
v zadávacích podmínkách
uvedena,
ale
nedostatečn
podrobn
popsána

7.

Diskriminační
kvalifikační
požadavky

Stanovení
diskriminačních
kvalifikačních požadavk v rozporu s
odst. 7.2.2 tohoto MP.
Nap íklad:
- Povinnost mít provozovnu nebo
zástupce v dané zemi nebo regionu;
- Povinnost účastník , mít zkušenosti v
dané zemi nebo regionu;
- Stanovení kvalifikačních p edpoklad ,
které neodpovídají p edm tu zadávané
zakázky.

min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s
ohledem na závažnost
porušení

8.

Hodnotící
kritéria

Stanovení hodnotících kritérií, která min. 25 % nebo
nevyjad ují vztah užitné hodnoty a min. 10 % nebo 5 % s
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Č.

Typ porušení

Popis porušení

stanovená
ceny, tedy
v rozporu
se tohoto MP.
zásadami odst.
6.1.1
9.

Diskriminační
vymezení
p edm tu
zakázky

10. Nedostatečné
vymezení
p edm tu
zakázky

11.3
Č.

Sazba finanční opravy

v rozporu

s odst.

8.3.9 ohledem
porušení

P edm t zakázky je v zadávacích
podmínkách vymezen p íliš konkrétn ,
tak že není zajišt n rovný p ístup
k jednotlivým
dodavatel m,
resp.
n kte í
dodavatelé
jsou
takto
vymezeným
p edm tem
zakázky
zvýhodn ni Ěporušení odst. 7.2.3 a
7.2.4 tohoto MP).
P edm t

zakázky

je

na

závažnost

min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s
ohledem na závažnost
porušení

v zadávacích min. 10 % nebo

podmínkách vymezen nedostatečn , min. 5 % s ohledem na
tak že zadávací podmínky neobsahují závažnost porušení
veškeré informace podstatné pro
zpracování nabídky Ěporušení odst.
7.2.1 písm. eě tohoto MPě.

Posouzení a hodnocení nabídek
Typ porušení

Popis porušení

Sazba finanční opravy

11. Zm na
kvalifikačních
požadavk
po
otev ení obálek
s nabídkami

Kvalifikační požadavky byly zm n ny
ve fázi posouzení kvalifikace, což má
vliv na spln ní kvalifikace jednotlivými
dodavateli
Ěnespln ní
kvalifikace
dodavateli, kte í by ji dle zadávacích
podmínek splňovali nebo spln ní
kvalifikace dodavateli, kte í by ji dle
zadávacích podmínek nesplňovaliě,
porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst.
7.2.2 tohoto MP.

min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s
ohledem na závažnost
porušení

12. Hodnocení
nabídek podle
jiných
kritérií
hodnocení, než
byla
uvedena
v zadávacích
podmínkách

P i hodnocení nabídek byla použita jiná
kritéria hodnocení Ěp ípadn
jejich
váhyě, než byla uvedena v zadávacích
podmínkách a tato skutečnost m la vliv
na výb r nejvhodn jší nabídky porušení
odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 8.3.9
tohoto MP.

min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s
ohledem na závažnost
porušení
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Č.

Typ porušení

Popis porušení

Sazba finanční opravy

13. Netransparentní
posouzení
a/nebo
hodnocení
nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení
nabídek neexistuje nebo neobsahuje
všechny náležitosti vyžadované v odst.
8.1.2 tohoto MP.

min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s
ohledem na závažnost
porušení

14. Podstatná
zm na
zadávacích
podmínek

Zadavatel v rámci jednání o nabídkách min. 25 % nebo
podstatn zm ní zadávací podmínky min. 10 % nebo 5 % s
v rozporu s odst. 7.4.3 tohoto MP.
ohledem na závažnost
porušení

15. Zvýhodn ní
n kterého
dodavatele nebo
n kterých

V pr b hu lh ty pro podání nabídek
nebo p i jednání s dodavateli jsou
n kterému dodavateli nebo n kterým
dodavatel m poskytnuty informace,

dodavatel

min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s
ohledem na závažnost
porušení

které
nejsou
poskytnuty
jiným.
P ípadn je n který dodavatel nebo
n kte í
dodavatelé
jsou
jiným
zp sobem
zvýhodn ni
a
tyto
skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na
výb r nejvhodn jší nabídky (porušení
odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.4 tohoto
MP).

16. Zm na nabídky Zadavatel umožní účastníkovi, aby
b hem
upravil svou nabídku b hem hodnocení
nabídek (porušení odst. 6.1. tohoto
hodnocení
MP).

min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s
ohledem na závažnost
porušení

17. Odmítnutí
mimo ádn
nízkých nabídek

Nabídková cena se zdá být mimo ádn
nízká v pom ru k výrobk m, stavebním
pracím nebo službám, zadavatel však
tyto nabídky vy adí, aniž by nejd íve
písemn
požádal
o
up esn ní
základních prvk
nabídky, které
považuje za d ležité (porušení odst.
8.3.7. tohoto MP).

min. 25 % nebo
min. 10 % nebo 5 % s
ohledem na závažnost
porušení

18. St et zájm

Zadání zakázky v rozporu s odst. 6.5 100 %
tohoto MP.
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11.4
Č.

Pln ní zakázky
Popis porušení

Sazba finanční opravy

19. Podstatná
zm na smlouvy
na
pln ní
zakázky

Podstatná zm na závazku ze smlouvy
na pln ní zakázky Ědefinována v odst.
9.2.1 tohoto MPě, která by mohla mít
vliv na výb r nejvhodn jší nabídky.

100
%
z
hodnoty
dodatečných
zakázek
vyplývajících z podstatné
zm ny smlouvy a min. 25
% ze smluvní ceny
p vodní zakázky

20. Snížení rozsahu
smlouvy na
pln ní zakázky

Snížení rozsahu smlouvy na pln ní min. 25 % ze smluvní
zakázky provedením podstatné zm ny ceny po jejím snížení
smlouvy (definována v odst. 9.2.1
tohoto MPě, které by mohlo mít vliv na
výb r nejvhodn jší nabídky.

21. Zadání
dodatečných
stavebních prací
/
služeb
/
dodávek
bez
d vodu
dle
tohoto MP

P vodní
zakázka
byla
zadána
v souladu s tímto MP, ale dodatečné
zakázky byly zadány v rozporu s odst.
9.2.1 tohoto MP.

22. Zadání
dodatečných
stavebních prací
nebo služeb ve
vyšším rozsahu
než
50%
p vodní zakázky

P vodní
zakázka
byla
zadána 100
%
z
částky
v souladu s tímto MP, ale dodatečné p esahující 50 % ceny
stavební práce nebo služby byly p vodní zakázky
zadány v objemu vyšším než 50%
p vodní zakázky, tedy v rozporu
s v rozporu s odst. 9.2.1 tohoto MP.

11.5

Typ porušení

100
%
z
hodnoty
dodatečných
zakázek
min. 25 % v p ípad , kdy
dodatečné
zakázky
nep ekročí 50% hodnoty
p vodní zakázky

Jiné porušení MP

23. Jiné
porušení Jiné porušení tohoto MP výše min. 25 % nebo
výše neuvedené neuvedené, které m lo nebo mohlo mít min. 1 %s ohledem na
vliv na výb r nejvhodn jší nabídky.
závažnost porušení
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P ÍLOHů Č. 1 K METODICKÉMU POKYNU PRO OBLůST ZůDÁVÁNÍ ZůKÁZEK PRO
PROGRůMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020
OBCHODNÍ PODMÍNKY ZůKÁZEK Nů STůVEBNÍ PRÁCE

1

Úvodní ustanovení

1.1 Podmínky jsou stanoveny pro všechny zakázky na stavební práce, pokud není v textu
ustanovení omezeno stanovením druhu nebo objemu stavebních prací.
2

Zp sob stanovení obchodních podmínek

2.1 Zadavatel m že stanovit obchodní podmínky odkazem na všeobecné obchodní
podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo jiné obchodní
podmínky ve smyslu § 1751 a následující zákona č. Řř/2012 Sb., občanského zákoníku
Ědále jen „NOZ“ě.
2.2 Všeobecné obchodní podmínky musí zadavatel jednoznačn označit názvem, uvedením
zpracovatele, datem vydání a datem platnosti tak, aby nemohlo dojít k zám n
dokumentu.
2.3 Všeobecné obchodní podmínky je zadavatel povinen p iložit k zadávacím podmínkám,
pokud nejsou bezplatn p ístupné neomezeným dálkovým p ístupem.
2.4 Zadavatel je oprávn n, v p ípadech od vodn ných typem stavby, druhem stavebních
prací nebo podmínkami provád ní, upravit ustanovení všeobecných obchodních
podmínek formou zvláštních obchodních podmínek obsahujících pouze odchylná
ustanovení.
2.5 Zadavatel m že stanovit obchodní podmínky také formou jiných obchodních podmínek
ve smyslu § 1751 a následující NOZ. Takové obchodní podmínky musí být k zadávacím
podmínkám vždy p iloženy.
2.6 Všechna ustanovení obchodních podmínek stanovených zadavatelem musí být
v souladu s náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

3

Návrh smlouvy o dílo

3.1 Zadavatel m že vymezit obchodní podmínky v rámci zadávacích podmínek také formou
závazného textu budoucího návrhu smlouvy o dílo.
3.2 Návrh smlouvy o dílo musí stanovit priority dokument a z nich vyplývající stanovené
obchodní podmínky musí být v souladu s povinnými náležitostmi tohoto MP.

4

Povinné náležitosti obchodních podmínek
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4.1 Obchodní podmínky obsahují ujednání vymezená v rámci jednotlivých kapitol v tomto
rozsahu.
4.2 Obchodní podmínky stanoví vymezení pojm takto:
a) Objednatelem je zadavatel po uzav ení smlouvy na pln ní ve ejné zakázky nebo
zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzav ení smlouvy na pln ní ve ejné zakázky nebo
zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzav ení smlouvy na pln ní ve ejné zakázky
nebo zakázky.
d) P íslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným
právním p edpisem Ěvyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem ocen ný soupis stavebních prací dodávek a
služeb, v n mž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
množství.
4.3 Obchodní podmínky vždy vymezí definici a lh tu pro:
a) p edání a p evzetí staveništ ,
b) zahájení stavebních prací,
c) dokončení stavebních prací,
d) p edání a p evzetí stavby,
e) počátku b hu záruční lh ty.
4.4 Obchodní podmínky stanoví zp sob p edání a p evzetí díla.

5

Povinnosti objednatele

5.1 Obchodní podmínky obsahují ujednání o p edání a p evzetí p íslušné dokumentace dle
vyhlášky č. 169/2016 Sb.
5.2 Obchodní podmínky potvrzují odpov dnost objednatele za správnost a úplnost p edané
p íslušné dokumentace a nesmí p enášet tuto odpov dnost žádnou formou na
zhotovitele.
5.3 Obchodní podmínky musí stanovit povinnost objednatele, pokud to vyplývá ze zvláštních
právních p edpis , jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto
povinnost nesmí objednatel žádnou formou p enášet na zhotovitele.
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6

Povinnosti zhotovitele

6.1 Obchodní podmínky stanoví povinnost zhotovitele umožnit výkon technického dozoru
stavebníka a autorského dozoru projektanta, p ípadn výkon činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní p edpis.
6.2 Obchodní podmínky musí stanovit, že zm nit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím ízení spln ní kvalifikace, je možné jen ve výjimečných
p ípadech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci
minimáln v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím ízení.
6.3 Obchodní podmínky mohou podmínit zm nu dalších poddodavatel , které zhotovitel
uvedl ve své nabídce, souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez
závažného d vodu odep ít.
6.4 Obchodní podmínky nesmí ukládat odpov dnost zhotoviteli za správnost a úplnost
objednatelem p edané p íslušné dokumentace a zahrnutí p ípadných vad dokumentace
do ceny díla.

7

P edm t díla

7.1 P edm tem díla m že být také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
7.2 P edm tem díla m že být také geodetické zam ení skutečného provedení stavby.
7.3 P edm tem díla mohou být i další činnosti související se zhotovením stavby, jejichž
provedení objednatel požaduje.

8

Cena díla

8.1 Obchodní podmínky musí definovat obsah sjednané ceny.
8.2 Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umíst ním stavby,
za ízením staveništ a také ostatní náklady souvisejícími s pln ním zadávacích
podmínek.

9

Zm na ceny díla

9.1 Obchodní podmínky musí obsahovat ujednání pro p ípadnou zm nu ceny jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v p edm tu díla
b) objednatel požaduje vypustit n které práce p edm tu díla
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c) p i realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v dob podpisu smlouvy známy a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl p edvídat a mají vliv na cenu díla
d) p i realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace p edané objednatelem
Ěneodpovídající geologické údaje, apodě.
9.2 Obchodní podmínky musí obsahovat i zp sob sjednání zm ny ceny díla v souladu s
platnými právními p edpisy, nabídkou a zadávací dokumentací.
9.3 Obchodní podmínky musí stanovit, že v p ípad zm n u prací, které jsou obsaženy
v položkovém rozpočtu, bude zm na ceny stanovena na základ jednotkové ceny dané
práce v položkovém rozpočtu.
9.4 V p ípad zm n u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní
podmínky stanovit zp sob stanovení ceny Ěnap . odkazem na jednotkové ceny v obecn
dostupné cenové soustav ě.
9.5 Obchodní podmínky nesmí obsahovat v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi
postup či zp sob sjednání ceny, který by byl v rozporu s p íslušnými ustanoveními
ZVZ/ZZVZ, či kterými by mohlo dojít k podstatné zm n práv a povinností vyplývajících
ze smlouvy.

10 Platební podmínky
10.1

Obchodní podmínky stanoví, s výjimkou objektivn od vodn ných p ípad , že cena
díla bude hrazena pr b žn na základ daňových doklad Ěfakturě vystavených
zhotovitelem zpravidla jedenkrát m síčn , p ičemž datem zdanitelného pln ní je
poslední den p íslušného m síce.

10.2

Obchodní podmínky stanoví, že objednatelem odsouhlasený soupis provedených
prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

10.3

Pokud obchodní podmínky stanoví požadavek na zajišt ní pln ní závazku za ádné
dokončení díla formou zádržného, pak lze zádržné uplatnit až po úhrad sjednané
ceny snížené o sjednané zádržné.

11 Lh ty splatnosti
11.1

Obchodní podmínky stanoví splatnost daňových doklad Ěfakturě za provedené práce,
dodávky a služby ve lh t , která nesmí být delší než 30 dn od data doručení faktury
objednateli, p ípadn v jiné lh t stanovené O.

12 Pojišt ní zhotovitele – odpov dnost za škodu zp sobenou t etím osobám
12.1

Obchodní podmínky stanoví povinnost zhotovitele být pojišt n proti škodám
zp sobeným jeho činností včetn
možných škod zp sobených pracovníky
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zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizik m ve vztahu k charakteru stavby a
jejímu okolí, a to po celou dobu provád ní díla.
12.2

Obchodní podmínky mohou stanovit požadavek na p edložení pojistné smlouvy
zhotovitelem a stanovit termín pro její p edložení v návaznosti na uzav ení smlouvy
na pln ní ve ejné zakázky nebo zakázky.

13 Pojišt ní díla – stavebn montážní pojišt ní
13.1

Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele pojistit stavební a
montážní rizika, která mohou vzniknout v pr b hu provád ní stavebních nebo
montážních prací na celou dobu provád ní díla až do termínu p edání a p evzetí, a to
na cenu díla.

13.2

Výše pojistné částky a podmínky pln ní včetn
obchodních podmínkách stanoveny.

13.3

Obchodní podmínky musí obsahovat ujednání o p edložení pojistné smlouvy
zhotovitelem p ed podpisem smlouvy o dílo, nikoli jako součásti nabídky.

podílu spoluúčasti musí být v

14 Zajišt ní závazku za ádné provád ní díla
14.1

Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele poskytnout objednateli k
zajišt ní závazku za ádné provád ní díla bankovní záruku.

14.2

Výše požadovaného zajišt ní nesmí být vyšší než 5 % ze sjednané ceny díla.

14.3

Obchodní podmínky v takovém p ípad
z bankovní záruky.

14.4

Obchodní podmínky musí v takovém p ípad obsahovat ujednání o p edložení
originálu záruční listiny zhotovitelem v určitém termínu vztaženém k podpisu smlouvy
o dílo, nikoli jako součásti nabídky.

musí stanovit podmínky uplatn ní nároku

15 Zajišt ní závazk za ádné dokončení díla
15.1

Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele poskytnout objednateli
zajišt ní závazku za ádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného.

15.2

Výše požadovaného zajišt ní nesmí být vyšší než 10 % ze sjednané ceny díla a
objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladn Ědo 15 dn ě po
p edání a p evzetí díla, p ípadn prodlouženém do doby odstran ní vad a nedod lk
uvedených v protokolu o p edání a p evzetí díla.

15.3

Obchodní podmínky musí stanovit podmínky a termín pro uvoln ní zádržného.

15.4

Obchodní podmínky musí umožnit zhotoviteli nahradit zádržné bankovní zárukou.
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16 Zajišt ní závazk za ádné pln ní záručních podmínek
16.1

Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele poskytnout objednateli
zajišt ní závazku za ádné pln ní záručních podmínek formou zádržného.

16.2

Výše požadovaného zajišt ní nesmí být vyšší než 5 % ze sjednané ceny díla a
objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladn Ědo 15 dn ě po
uplynutí záruční lh ty.

16.3

Obchodní podmínky musí stanovit podmínky a termín pro uvoln ní zádržného.

16.4

Obchodní podmínky musí umožnit zhotoviteli nahradit zádržné bankovní zárukou.

17 P edání a p evzetí staveništ
17.1

Obchodní podmínky vymezí podmínky p edání a p evzetí staveništ .

17.2

Obchodní podmínky nesmí stanovit povinnost zhotovitele zjišťovat trasy a druhy
inženýrských sítí vedoucích p es staveništ , ale mohou obsahovat povinnost
zhotovitele zabezpečit jejich vytýčení a odpov dnost zhotovitele za jejich neporušení
v p ípadech, kdy objednatel p edal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích
vedoucích staveništ m.

18 Za ízení staveništ
18.1

Obchodní podmínky stanoví, že za ízení staveništ zabezpečuje zhotovitel v souladu
se svými pot ebami, dokumentací p edanou objednatelem a s požadavky
objednatele.

18.2

Obchodní podmínky stanoví zhotoviteli povinnost zajistit v rámci za ízení staveništ
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru
stavebníka, p ípadn činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na
staveništi a to v p im eném rozsahu.

18.3

Obchodní podmínky stanoví lh tu pro odstran ní za ízení staveništ a vyklizení
staveništ po p edání a p evzetí díla, pop . definuje dokumenty, které tuto lh tu
stanovují.

19 Kontrola projektové dokumentace
19.1

Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele jako odborn zp sobilé
osoby zkontrolovat technickou část p edané dokumentace nejpozd ji p ed zahájením
prací na p íslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na
zjišt né zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpov dnost
objednatele za správnost p edané dokumentace.
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19.2

P ípadný soupis zjišt ných vad a nedostatk p edané dokumentace včetn návrh na
jejich odstran ní a dopadem na cenu díla zhotovitel p edá objednateli.

20 Kontrola provád ní prací
20.1

Obchodní podmínky obsahují zásady kontroly zhotovitelem provád ných prací,
stanovení podmínek organizace kontrolních dn a zejména postup p i kontrole
konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty.

21 Kvalifikace pracovník zhotovitele
21.1

Obchodní podmínky mohou stanovit, že veškeré odborné práce budou vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitel , mající p íslušnou kvalifikaci.

21.2

Obchodní podmínky musí v takovém p ípad stanovit zp sob prokázání a postup p i
nespln ní podmínky.

22 Stavební deník
22.1

Obchodní podmínky musí obsahovat povinnost zhotovitele vést stavební deník u
všech ve ejných zakázek nebo zakázek na stavební práce a to v rozsahu
daném p íslušným právním p episem Ěvyhláška ke stavebnímu zákonuě.

23 P edání a p evzetí díla
23.1

Obchodní podmínky musí stanovit povinnost objednatele zorganizovat p edání a
p evzetí díla, povinnost objednatele po ídit zápis Ěprotokolě o p edání a p evzetí, který
musí obsahovat prohlášení o p evzetí nebo nep evzetí díla a soupis p ípadných vad a
nedod lk .

23.2

V obchodních podmínkách lze stanovit, že objednatel p evezme dílo včetn vad,
které samy o sob ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V souvislosti s tím,
obchodní podmínky obsahují podmínky a lh ty pro odstran ní zjišt ných vad.

23.3

Obchodní podmínky stanoví povinnost objednatele k p edání a p evzetí díla p izvat
osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, p ípadn také autorského
dozoru projektanta.

24 Délka záruční lh ty
24.1

Obchodní podmínky musí stanovit délku záruční lh ty.
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24.2

Záruční lh ta na stavební práce nesmí být delší než 60 m síc .

24.3

Obchodní podmínky mohou u speciálních stavebních konstrukcí a prací, p ípadn u
dodávek stroj nebo technologických za ízení stanovit délku záruční lh ty jinak, je
však povinen ji ádn od vodnit.

25 Smluvní pokuty za nepln ní objednatele
25.1

Obchodní podmínky stanoví objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve
výši nejmén 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

26 Smluvní pokuty za nepln ní zhotovitele
26.1

Obchodní podmínky stanoví smluvní pokuty za nepln ní smluvních povinností
zhotovitele. Výše smluvní pokuty nesmí být stanovena v rozporu se zásadami
poctivého obchodního styku a musí odpovídat druhu, složitosti a charakteru p edm tu
díla.

26.2

Obchodní podmínky stanoví smluvní pokutu za prodlení se spln ním termínu
dokončení díla. Smluvní pokuta nesmí být vyšší než 0,2 % z ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

26.3

Obchodní podmínky v p ípadech, kdy je umožn no p evzetí díla včetn vad, stanoví
smluvní pokutu za neodstran ní vad uvedených v zápise o p edání a p evzetí díla v
dohodnutém termínu.

26.4

Smluvní pokuta nesmí být stanovena vyšší než 1000,- Kč, p ípadn v jiné výši
stanovené O, za každou neodstran nou vadu, u níž je zhotovitel s odstran ním
v prodlení, a za každý den prodlení.

26.5

Obchodní podmínky mohou stanovit smluvní pokutu za nevyklizení staveništ ve
sjednaném termínu. Smluvní pokuta nesmí být vyšší než 0,05% ze sjednané ceny
díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50000,- Kč za den.

26.6

Obchodní podmínky mohou stanovit smluvní pokutu za prodlení zhotovitele
s odstran ním vad reklamovaných v období záruční lh ty. V p ípadech, že se jedná o
vadu, která brání ádnému užívání díla, p ípadn hrozí nebezpečí škody velkého
rozsahu Ěhavárieě, mohou obchodní podmínky stanovit smluvní pokutu až do výše
10000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý
den prodlení.

26.7

Obchodní podmínky mohou stanovit i další smluvní pokuty za nepln ní smluvních
podmínek.
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P ÍLOHů Č. 2: OZNÁMENÍ VÝB ROVÉHO ÍZENÍ – ZůDÁVůCÍ PODMÍNKY
1. Zadavatel: název, IČO (pokud bylo přiděleno), sídlo

2. Název zakázky:
3. Druh zakázky: dodávka, služba nebo stavební práce
4. Lh ta pro podání nabídky: datum dd.mm.rrrr, hodina (min. 10 dní u zakázky malého
rozsahu, min. 15 dní u zakázky s vyšší hodnotou, min. 30 u zakázky s vyšší hodnotou, jejíž
p edpokládaná hodnota dosahuje nejméně hodnoty nadlimitní sektorové ve ejné zakázky
podle na ízení vlády č. 172/2016 Sb.
5. Místo pro podání nabídky: adresa, místnost
6. P edm t zakázky: specifikace předmětu veřejné zakázky (lze odkázat na
samostatné přílohy, např. projektovou dokumentaci)

7. Kritéria hodnocení:
1.
2.

Váha Ěv %ě
Váha Ěv %ě

7.1 Zp sob hodnocení dílčích hodnotících kritérií:

Ř. Zp sob jednání s účastníky: (pokud hodlá zadavatel s účastníky jednat)
ř. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: požadavky zadavatele na obsah
nabídky, jaké údaje týkající se předmětu zakázky a jeho realizace mají účastníci
v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel posoudit soulad nabídky se zadávacími
podmínkami
10. Požadavek na zp sob zpracování nabídkové ceny: jakým způsobem mají
dodavatelé zpracovat nabídkovou cenu

11. Doba a místo pln ní zakázky: místo, kde má být zakázka plněna a předpokládanou
dobu plnění
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12. Požadavky na varianty nabídek: (pokud zadavatel připouští podání variantních
nabídek)

13. Vysv tlení zadávacích podmínek: Dodavatel je oprávn n po zadavateli
požadovat vysv tlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena
nejpozd ji 4 pracovní dny p ed uplynutím lh ty pro podání nabídek.
NEPOVINNÉ NÁLEŽITOSTI
14. Požadavky na prokázání kvalifikace: (pokud zadavatel požaduje prokázání
kvalifikace)

15. Obchodní podmínky: obchodní podmínky, které jsou dodavatelé povinni zahrnout
do svých nabídek nebo přiložit jako samostatnou přílohu závazný vzor smlouvy

16. Požadavky na specifikaci p ípadných poddodavatel : požadavky na uvedení
případných poddodavatelů, jejich identifikačních údajů a věcné vymezení plnění
dodaného jejich prostřednictvím
17. P ílohy zadávacích podmínek:
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P ÍLOHů Č. 3: PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NůBÍDEK, POSOUZENÍ ů HODNOCENÍ
NůBÍDEK

1. Zadavatel: název, IČO (pokud bylo přiděleno), sídlo

2. Název zakázky:
3. Datum a čas zahájení otevírání nabídek: datum a čas ve formátu dd.mm.rrrr hh:mm
4. P ítomné osoby: zadavatel/pově ená osoba/ komise, p ípadně jiné osoby

4. Seznam doručených nabídek:
Nabídka č. 1 název dodavatele, IČO (pokud bylo p iděleno), sídlo/místo podnikání
Nabídka č. 2 název dodavatele, IČO (pokud bylo p iděleno), sídlo/místo podnikání

5. Prohlášení p ítomných osob o neexistenci st etu zájm a mlčenlivosti:
Níže uvedené osoby čestn prohlašují, že nejsou ve
st etu zájm a budou
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozv dí v pr b hu posouzení a
hodnocení nabídek.
Jméno, p íjmení a podpis

6. Posouzení nabídek:
Nabídka č. 1 název účastníka, nabídková cena

Výsledek posouzení nabídky: Splnila zadávací podmínky ANO/NE/Účastník vyzván
k doplnění/objasnění
Nabídka č. 2 název účastníka, nabídková cena

Výsledek posouzení nabídky: Splnila zadávací podmínky ANO/NE/Účastník vyzván
k doplnění/objasnění

7. Seznam účastník vyzvaných k dopln ní/objasn ní nabídky, pokud byli vyzváni:
Nabídka č. 1 název účastníka

Důvod vyzvání k doplnění/objasnění
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Nabídka č. 2 název účastníka,

Důvod vyzvání k doplnění/objasnění

Ř. Seznam vy azených nabídek, pokud byly n jaké nabídky vy azeny:
Nabídka č. 1 název účastníka

Důvod vy azení
Nabídka č. 2 název účastníka,

Důvod vy azení

9. Kritéria hodnocení:
1.
2.

Váha Ěv %ě
Váha Ěv %ě

10 Zp sob hodnocení dílčích kritérií hodnocení:

11. Výsledek hodnocení: pořadí nabídek

12. Jména a podpisy osob, které provedly posouzení a hodnocení nabídek:
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P ÍLOHů Č. 4: JMENOVÁNÍ KOMISE/POV

ENÍ K OTEVÍRÁNÍ , POSOUZENÍ A

HODNOCENÍ NůBÍDEK

1. Zadavatel: název, IČO (pokud bylo přiděleno), sídlo

2. Název zakázky:
3. Výše uvedený zadavatel
pov uje/jmenuje komisi:
Jméno, p íjmení
Jméno, p íjmení
Jméno, p íjmení

pro

otevírání,

posouzení

hodnocení

nabídek

4. St et zájm :
Zadavatel pov ené osob /člen m komise sd luje, že osoby, které posuzují a hodnotí
nabídky, nemohou být ve st etu zájm .

Datum a podpis zadavatele
5. Pov ené osob bylo oznámeno její pov ení/Člen m komise bylo oznámeno jejich
jmenování:
Jméno, p íjmení, datum, podpis
Jméno, p íjmení, datum, podpis
Jméno, p íjmení, datum, podpis

43

P ÍLOHů Č. 5: PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI ST ETU ZÁJM
1. Zadavatel: název, IČO (pokud bylo přiděleno), sídlo

2. Název zakázky:

3. Prohlášení o neexistenci st etu zájm
Já, níže podepsaný .........................,
jako člen komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek/pov ený k otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek prohlašuji, že si nejsem v dom žádného st etu zájm , v
n mž bych se mohl nacházet ve vztahu k dodavatel m, kte í podali nabídku v tomto
výb rovém ízení, ať jde o jednotlivce, členy konsorcia nebo navržené poddodavatele.
Potvrzuji, že pokud v pr b hu výb rového ízení zjistím, že existuje či nastal st et zájm ,
neprodlen tuto skutečnost oznámím zadavateli, a pokud se zjistí, že st et zájm
skutečn existuje, upustím od další účasti ve výb rovém ízení a od všech souvisejících
činností.
Rovn ž potvrzuji, že zachovám mlčenlivost o všech záležitostech, které mi budou sv eny
v souvislosti s výše uvedenou zakázkou. Nezve ejním žádné d v rné informace, které mi
budou sd leny nebo které zjistím v souvislosti s výše uvedenou zakázkou.
Rovn ž souhlasím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi
budou poskytnuty, za účelem jejich zneužití.

Datum a podpis

Jméno

Funkce
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