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Dynamický nákupní systém  

Plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných 

zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně 

dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací 

 

DNS je zaváděn zadávacím řízení, kterém se postupuje 

přiměřeně podle pravidel pro užší řízení  

 

Doba pro zavedení DNS – min. 30 dnů od zahájení zadávacího 

řízení, kterým se DNS zavádí (lhůta pro podání žádostí o 

účast) 

 

Po uplynutí lhůty 30 dnů + lhůty pro případné námitky proti 

vyloučení z DNS → DNS zaveden, možno vyhlašovat výzvy    
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Výzva v DNS 

• Jde o konkrétní „poptávku“ po komoditách zařazených do 

DNS 

• Výzva obsahuje konkrétní specifikaci v ZD pouze rámcově 

vymezených komodit a podmínky, za nichž mají být dodány 

• Výzvu lze neomezeně opakovat  

• Periodicita není stanovená 

• Je zasílána pouze účastníkům zařazeným (kvalifikovaným) 

do DNS – není veřejná! 

• Účastníci se do DNS mohou kvalifikovat po celou dobu 

trvání DNS!!!  

• „Velikost“ výzvy není omezena horní ani dolní hranicí 

• Doba, která minimálně uběhne od vyhlášení výzvy do uzavření 

smlouvy dle dnů 10 + 4? (vyhodnocení) + 4? (vzorky, doklady) 

═ 18 dnů (pevně stanovených je pouze 10 dnů) 
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DNS x rámcová dohoda 

• RD -  jde již v okamžiku vyhlášení o konkrétní „poptávku“ po 

konkrétních komoditách za konkrétních podmínek x DNS – 

komodity vymezeny rámcově (specifikaci, podmínky dodání, lze 

uvést v každé výzvě jinak) 

• RD je uzavřena s konkrétním účastníkem/účastníky x účastníci 

se do DNS mohou kvalifikovat po celou dobu trvání DNS!!!  

    

Výhody DNS  

• možnost v ZD specifikovat předmět pouze např. CPV kódy, 

v jednotlivých výzvách pak volně předmět upravovat  

• DNS není omezen na účastníky kvalifikované v okamžiku 

zavedení DNS, účastníci se mohou kvalifikovat kdykoliv  

• Neformálnost  jednotlivých výzev  
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DNS  Kraje Vysočina 1 

1. Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních 

předmětů 2017 – 2020  
DNS otevřen na 4 roky, pouze pro Kraj Vysočina, zaveden v lednu 

2017  

Vyčerpáno: 4 880 619,83 Kč bez DPH 

23 výzev 

Nejmenší 7 425 Kč, největší 1 960 000 Kč (17 dodavatelů)    

 

2.  Dynamický nákupní systém na zajištění činností 

koordinátora BOZP pro pozemní stavby 
DNS otevřen na 4 roky, pouze pro Kraj Vysočina, zaveden v únoru 

2018 

Předpokládaná hodnota 5 400 000 Kč bez DPH 

38 výzev  

Nejmenší 10 000 Kč, největší 200 000 Kč (7 dodavatelů) 
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DNS  Kraje Vysočina 2 

3.  Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky 
DNS otevřen na 3 roky, pro Kraj Vysočina a všechny jím zřizované 

PO, zaveden v listopadu 2017  

Vyčerpáno: 12 420 988 Kč bez DPH 

63 výzev 

Nejmenší 5 000 Kč, největší 3 432 000 Kč (24 dodavatelů)  

 

4.  Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských 

materiálů 
DNS otevřen na 1 rok, pro Kraj Vysočina a všechny jím zřizované PO, 

zaveden v únoru 2018  

Vyčerpáno 543 783 Kč bez DPH 

5 výzev  

Nejmenší 66 000 Kč (pro 8 subjektů), největší 275 000 Kč (pro 32 

subjektů) (9 dodavatelů) 
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DNS  Kraje Vysočina 3 

5.  Dynamický nákupní systém na dodávky hygienických a 

čisticích prostředků 
DNS otevřen na 1 rok, pro Kraj Vysočina a všechny jím zřizované PO,  

zaveden v březnu 2018  

Vyčerpáno 614 400 Kč bez DPH 

3 výzvy  

Všechny okolo 200 000 Kč (cca 50 subjektů/výzva) – 2 dodavatelé 

(12 nesplnilo kvalifikaci)  
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Proces v rámci centralizovaného zadání 
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PKKV vyzve 
PO 

PO vytvoří 
žádanku, nebo 
info, že nebude 

objednávat 

PKKV uzavře 
příjem žádanek 

PKKV vytvoří 
výzvu 

registrovaným 
dodavatelům 

PKKV vysoutěží 
v EZAK (jedna 

výzva nebo více 
výzev…) 

kraj s 
vítězem/vítě

zi uzavře 
smlouvu 

PKKV doplní do 
položek žádanek 
vítězné ceny a 

připojí kopii 
smlouvy s 

dodavatelem 

PO převezme 
zboží a potvrdí 

v žádance 
převzetí 

PKKV zveřejní na 
EZAK hodnotu 
nakoupeného 

zboží 
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Centralizované DNS – doba trvání 

Současný proces DNS Kraje Vysočina - ICT  

 

1. příjem žádanky z PO 

2. komunikace s PO o technických specifikacích (cca 5 - 15 dnů, podle 

komplexnosti zaslaných technických specifikací a složitosti budoucího 

nákupu) 

3. výzva a podpis hejtmana  (1-2 dny) 

4. zveřejnění výzvy (povinně min. 10 dnů) 

5. vyhodnocení zakázky (1 - 5 dnů podle složitosti zakázky),  

6. rozhodnutí o zadání a podpis hejtmana (1- 2 dny) 

7. zaslání rozhodnutí dodavateli a výzva k podpisu smlouvy 

8. dodavatel podepíše a zasílá na PO smlouvu k podpisu 

 

Cyklus cca 5 týdnů. 

 

U kancelářského materiálu a hygieny může být cyklus delší, a to vzhledem k 

rozsahu položek katalogu – vše závisí od pečlivé přípravy žádanky 
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Zkušenosti  

Pečlivá příprava  

 Komunikace s dotčeným odbory/PO  

 Vyspecifikování poptávaných komodit (u výpočetní techniky, propagačních 

předmětů a BOZP – okruhy + CPV kódy, u hygienických a kancelářských potřeb 

konkrétní číselníky)  

 Vytvoření seznamů dodavatelů, kteří již danou komoditu dodávali + potenciálních 

dodavatelů 

 Informování dodavatelů, že se chystá DNS 

 Nabídka proškolení dodavatelům pro práci s DNS (internetová učebna)  

 Nastavení řídících procesů s jasně definovanou dělbou práce a rozdělením 

odpovědností 

 SW podpora (pro administraci i controlling) 

 Školení pro koncové uživatele (zaměstnanci kraje a PO) 

 On-line metodická podpora koncových uživatelů 
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Úskalí  

Problematické body 

 

 Zbytečně dlouhá doba pro zavedení DNS 

 Náročná příprava DNS (chybějící/teprve vznikající platforma pro výměnu 

zkušeností/dobré praxe) 

 Stále vysoká časová náročnost na „vysoutěžení“ (nejvíce stížností na dobu 

soutěže ze strany uživatelů) 

 Rozsáhlá administrativa (zejména u společných nákupů – podpis smlouvy, 

účinnost smlouvy ve vazbě na Registr smluv a dodávky zboží, chyby v 

dodávkách, reklamace) 

 Nedostatečná metodika centrálních orgánů (nejasné povinné dokumenty, 

nejasné elektronické podepisování účastníků nabídka/všechny dokumenty v 

nabídce?) 
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Děkujeme za pozornost 

 

Václava Kotrbová 

Kraj Vysočina 

Tel.: 604250412 

E-mail: kotrbova.v@kr-vysocina.cz 

  

mailto:kotrbova.v@kr-vysocina.cz
mailto:kotrbova.v@kr-vysocina.cz
mailto:kotrbova.v@kr-vysocina.cz

