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Předběžné tržní konzultace § 33 

• Oprávnění vést tržní konzultace s odborníky či 
dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a 
informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích 

• Zadavatel je povinen identifikovat tyto osoby v rámci 
ZD a uvede v rámci ZD všechny podstatné informace, 
které byly obsahem  

• Nesmí dojít k narušení hospodářské soutěže – krajní 
případ vyloučení účastníka, neexistuje-li jiný způsob jak 
zajistit způsob dodržení rovného zacházení - § 48 odst. 
5 písm. c) 

• Musí být řádně zdokumentováno § 211 odst. 1 
• Komunikace  



Předběžné oznámení § 34 

• Zadavatel je oprávněn uveřejnit svůj úmysl 
zahájit zadávací řízení 

– možnost zkrácení lhůty dle § 54 odst. 4 

– Lze použít i jako způsob zahájení ZŘ (užší řízení, 
JŘSU, zjednodušený režim) 

– V případě odchýlení informací od uveřejněných při 
zahájení nelze využít např. zkrácení lhůty 

 



Zadávací lhůta § 40 

• Možnost stanovit lhůtu po kterou nesmí účastni 
odstoupit ze zadávacího řízení (provázanost s 
jistotou) 

• Povinnost odeslat oznámení o výběru dodavatele, 
pokud: 
– Není dohodnuto jinak 
– Nedošlo k ukončení zadávacího řízení před uplynutím 

zadávacího řízení 

• V případě neodeslání platí, že zadávací řízení je 
ukončeno a zadavatel uhradí účelně vynaložené 
náklady spojené s jejich účasti v zadávacím řízení 



Posouzení x hodnocení 
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hodnocení 

 



Objasnění nebo doplnění § 46 

• Zadavatel může požadovat objasnění či 
doplnění předložených údajů, dokladů, vzorků 
nebo modelů případně doplnění chybějících 
údajů… 

• Nesmí být změněna nabídka 

• Lze opravit i položkových rozpočet v případě 
zachování hodnoty pro hodnocení 



Vyloučení účastníka § 48 

• Pouze z důvodu stanovených zákonem, většina 
případů jako možná nikoliv povinná 

• Zadavatel může vyloučit: 
– Nesplnění či nedoložení zadávacích podmínek 
– Neobjasnění či nedoložení na základě výzvy 
– Údaje neodpovídají skutečnosti a mohou mít nebo 

měly vliv na posouzení podmínek 

• § 48 odst. 8 a 9 – vybraný uchazeč: nejsou vydány 
výlučně zaknihované akcie 

• Musí v případě nesložení resp. neprokázání 
složení jistoty 



Vyloučení účastníka § 48 

• Zadavatel vyloučí: 
– Střet zájmu 

– V posledních 3 letech se dopustil závažných nebo 
dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího 
smluvního vztahu se zadavatelem VZ 

– Pokusil se neoprávněně ovlivnit rozhodnutí 
zadavatele či získání neveřejných informací, 
výhody 

– Dopustil se v posledních 3 letech závažného 
profesního pochybení 



Mimořádně nízká nabídková cena § 113 

• Zadavatel může v rámci ZD stanovit: 
a) Cenu nebo náklady, které bude považovat za mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu, nebo 
b) Určit způsob výpočtu mimořádně nízké nabídkové ceny 

• Zadavatel požádá o písemné zdůvodnění způsobu 
stanovení nabídkové ceny. Zadavatel musí v žádosti 
požadovat potvrzení, že účastník: 

– Při plnění VZ zajistí dodržování povinnosti vyplývajících z 
právních předpisů vztahujících se k předmětu VZ, jakož i 
pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv 
vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet 
na plnění VZ 

– Neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu 



Mimořádně nízká nabídková cena § 113 

• Účastník může kromě potvrzení musí odůvodnit 
rovněž pomocí: 
a) Ekonomickými aspekty výrobního procesu, 

poskytovaných služeb nebo konstrukčních metod 
b) použitých technických řešení, příznivé podmínky 
c) Originality stavebních prací či dodávek 

• Zadavatel vyloučí v případě nepotvrzení či 
nedoložení daných skutečností 

• § 48 zadavatel může vyloučit účastníka, jehož 
nabídka obsahuje mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu 



Hodnocení nabídek § 114 - 121 

• Ekonomická výhodnost: 
꞊ Nejvýhodnější poměr ceny a kvality včetně poměru 

nákladů životního cyklu a kvality 

꞊ Podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších 
nákladech životního cyklu 

• NNC či NNŽC nesmí použít: 
• Soutěžním dialogu či řízení o inovačním partnerství 

• Služby CPV 71 ….. (architektonické, stavební, technické 
služby) 

• Kategorie 1 nebo 5 přílohy č. 4 (zdravotní, sociální péče a jiné 
služby) 



Kritéria kvality § 116 

• Vyjadřují kvalitativní, enviromentální nebo sociální 
hlediska spojená s předmětem VZ 
– Technická úroveň 
– Estetické nebo funkční vlastnosti 
– Uživatelská přístupnost 
– Sociální, enviromentální nebo inovační aspekty 
– Organizace, kvalifikace nebo zkušenosti osob, které se mají 

přímo podílet na plnění VZ 
– Úroveň servisních služeb včetně technické pomoci 
– Podmínky a lhůta dodání či dokončení 

• Možnost stanovení pevné ceny a hodnotit pouze 
kvalitu 



Náklady životního cyklu § 117 

• Náklady zadavatele či jiných uživatelů, 
zejména: 
– Ostatní pořizovací náklady 

– Náklady související s užíváním předmětu veřejné 
zakázky 

– Náklady na údržbu  

– Náklady spojené s koncem životnosti 

• Náklady způsobené dopady na životní 
prostředí 



Výběr dodavatele § 122 

• 1 účastník nemusí se realizovat hodnocení 

• Vybranému dodavateli je nutné odeslat výzvu 
k předložení: 
– Originálů či úředně ověřených kopií o jeho kvalifikace - elektronizace 

– Předložení dokladů a vzorků 

– Doklad o majetkové struktuře dodavatele až po jeho skutečné majitele 
podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu 

• Nedoložení = vyloučení 



Komunikace mezi zadavatelem  
a dodavatelem § 211 

• Písemná zejména zápisy, zvukové záznamy nebo souhrny hlavních prvků 
komunikace 

• Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat 
elektronicky s výjimkou: 
– S ohledem na zvláštní povahu VZ vyžaduje zvláštní nástroje, jež nejsou obecně 

dostupné 
– Použití elek.kom. vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které nemá zadavatel 

k dispozici 
– Je vyžadováno předložení vzorků 
– Jiná komunikace z důvodu narušení zabezpečení elektronické komunikace 

• Není komunikace prostřednictvím elektronického nástroje či datové zprávy 
musí být elektronicky podepsána: 
– Výzva pro účastníky 
– Oznámení o výběru dodavatele 
– Rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh 
– Vyloučení účastníka zadávacího řízení 



Změna závazku ze smlouvy § 222 

• Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje, 
změna, která nemění celkovou povahu VZ a 
jejíž hodnota je: 

– nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku a 

– nižší než 

• 10 % původní hodnoty závazku, nebo 

• 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku na stavební práce, která není koncesí 

 



Děkuji za pozornost 

a přeji vám hezký zbytek dne! 

Mgr. Kateřina Koláčková 

zakazky@otidea.cz 


