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Rámcový postup při zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních 
(čl. 12 předpisu) 

 

I. Obecné postupy 

1. Před zahájením výběrového nebo zadávacího řízení musí navrhovatel ve spolupráci 
s koordinátorem provést řádnou a důkladnou přípravu, v rámci které vytvoří a zkompletuje 
zadávací dokumentaci. Obsahem zadávací dokumentace musí být všechny důležité 
dokumenty, které co nejpřesněji popisují celý předmět plnění veřejné zakázky. V těchto 
dokumentech musí být současně uvedeny všechny požadavky zadavatele na plnění veřejné 
zakázky, požadavky na obsah nabídky, požadavky na prokázání kvalifikace a uveden 
způsob hodnocení obdržených nabídek.       

2. Navrhovatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Výše předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky je stanovována na základě odborného odhadu. Jedná-li se o 
zakázku, která je realizována na základě poptávky jiného útvaru, vychází navrhovatel při 
stanovení odborného odhadu předpokládané hodnoty ze zadání dodaného tímto útvarem, 
který poté ručí za správnost dodaných podkladů. V případě dodání neúplných podkladů 
nebo v případě, kdy útvar následně změní výchozí podklady, nese odpovědnost za prodlení 
žádající útvar. 

3. Podle předmětu veřejné zakázky navrhovatel stanoví základní kód CPV vybraný 
z číselníku NIPEZ. V případě, že není možné stanovit pouze jeden číselný kód, uvede 
navrhovatel více číselných kódů. U každého kódu uvede procentní podíl komodity na 
celkové veřejné zakázce. Základním kódem CPV bude zvolen kód s nejvyšším procentním 
podílem. 

4. Koordinátor po dohodě s navrhovatelem navrhne, zda bude při zadávání veřejné 
zakázky postupováno v souladu se zákonem, nebo využita výjimka ze zákona a 
postupováno v souladu s tímto předpisem.  

5. V případě, kdy bude navrženo postupovat při zadávání veřejné zakázky mimo rámec 
zákona, vyžádá si koordinátor písemný souhlas NMSEP. 

6. Na základě zvoleného postupu určí koordinátor společně s navrhovatelem druh 
zadávacího řízení či formu výběrového řízení (viz čl. 12 předpisu). 

7.  Podle zvoleného druhu zadávacího či výběrového řízení navrhovatel předá 
koordinátorovi všechny podklady potřebné pro zpracování zadávací dokumentace. 

8. Na základě předaných podkladů zpracuje koordinátor zadávací podmínky, zkompletuje 
zadávací dokumentaci a předloží ji k odsouhlasení NMSEP. 

9. Po odsouhlasení zadávací dokumentace realizuje koordinátor příslušné výběrové nebo 
zadávací řízení. 

10. Poté, co zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, informuje koordinátor 
navrhovatele o možnosti uzavřít smlouvu. 

11. Na základě této informace zahájí navrhovatel s vybraným účastníkem jednání za 
účelem uzavření smlouvy. Pokud byly v návrhu smlouvy provedeny na základě jednání 
s vybraným dodavatelem změny a výsledný návrh smlouvy neodpovídá návrhu, jenž byl 
součástí zadávacích podmínek, je navrhovatel povinen tyto změny projednat písemně 
s koordinátorem. Odsouhlasené změny nesmí být v rozporu s § 222 zákona. 

12. Odpovědnost a povinnosti v zadávacích a výběrových řízeních:  

a) V případě zadávacích řízení k veřejným zakázkám uvedeným v části III. této 
přílohy odpovídá za dodržení postupů daných zákonem koordinátor s výjimkou těch 
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případů, kdy jménem zadavatele jedná jím ustanovená komise a s výjimkou zadávání 
v jednacím řízení bez uveřejnění. 

b) V případě výběrových řízení k veřejným zakázkám uvedeným v části II. této přílohy 
odpovídá za dodržení postupů koordinátor s výjimkou těch případů, kdy jménem 
zadavatele jedná jím ustanovená komise a s výjimkou zadávání postupem mimo rámec 
zákona v souladu s ust. § 29 písm. b) zákona a ust. § 30. písm. e). 

c) Navrhovatel odpovídá vždy za specifikaci předmětu plnění a návrh smlouvy. 

d) Kvalifikační kritéria a hodnotící kritéria stanovují navrhovatel a koordinátor na 
základě vzájemné dohody po prvotním předložení návrhu navrhovatele. V případě 
sporu rozhoduje NMSEP. 

e) Navrhovatel je povinen po celou dobu zadávacího řízení bezodkladně poskytovat 
koordinátorovi v případě potřeby kvalifikovanou součinnost. 

 

II. Postupy při zadávání veřejných zakázek mimo rámec zákona 

1. Veřejné zakázky zadávané na základě výjimky uvedené v § 29 písm. b) zákona 

1.1. Navrhovatel prostřednictvím BEZO požádá NBÚ o stanovisko k záměru zadat 
veřejnou zakázku mimo rámec zákona v souladu s ustanovením § 29 písm. b) 
zákona.  

1.2. Pokud NBÚ vydá záporné stanovisko, není možno postupovat na základě této 
výjimky a je nutno zvolit jiný způsob zadávání.  

1.3. Navrhovatel projedná tuto skutečnost s OKZ. Veřejná zakázka musí být potom 
zadávána buď s použitím jiné výjimky ze zákona, nebo postupy uvedenými 
v zákoně.  

1.4. Pokud NBÚ vydá souhlasné stanovisko, navrhovatel vytvoří záznam o provedení 
předběžné řídící kontroly před přijetím závazku a požádá správce rozpočtu 
o schválení finančního krytí. Pokud pro veřejnou zakázku není zajištěno finanční 
krytí, nemůže být zahájeno výběrové řízení.  

1.5. V případě nadlimitní veřejné zakázky navrhovatel požádá koordinátora 
o vypracování materiálu pro Kolegium ministra. Žádost bude obsahovat následující 
dokumenty:  

a) draft informace pro členy vlády, 

b) vyjádření NBÚ, 

c) záznam o provedení předběžné řídící kontroly před přijetím závazku MZV 
potvrzený správcem rozpočtu, 

d) návrh výzvy pro podání nabídky obsahující zadávací podmínky, 

e) návrh smlouvy, bude-li veřejná zakázka zadána uzavřením smlouvy, 

f) odůvodnění potřeby zadání veřejné zakázky.  

1.6. Současně se schválením materiálu do Kolegia ministra potvrdí NMSEP schválení 
navrženého postupu při zadávání veřejné zakázky mimo rámec zákona. 

1.7. V případě podlimitní veřejné zakázky se informace vládě nezasílá. V tomto případě 
navrhovatel pouze požádá koordinátora o schválení postupu mimo rámec zákona 
zadavatelem, tj. NMSEP. 
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1.8. V případě souhlasu NMSEP se zadáním veřejné zakázky mimo rámec zákona 
zajišťuje odeslání výzvy k podání nabídky navrhovatel. Výzvu podepisuje osoba 
oprávněná uzavřít za MZV smlouvu k dané veřejné zakázce. 

1.9. Zahájit jednání o uzavření smlouvy k nadlimitní zakázce lze v souladu 
s příslušným usnesením vlády až po předložení informace o příslušné veřejné 
zakázce členům vlády. 

1.10. Zahájit jednání o uzavření smlouvy k podlimitní zakázce lze po odeslání výzvy 
k podání nabídky. 

1.11. Navrhovatel zajistí ustanovení komise v souladu s čl. 16 předpisu. 

1.12. Navrhovatel zajistí jednání o konečné podobě nabídky a smlouvy. Po dohodnutí 
konečného znění nabídky a smlouvy postoupí navrhovatel veškerou dokumentaci 
k veřejné zakázce (včetně konečného znění smlouvy) OKZ. 

1.13. OKZ vyhotoví Kontrolní list pro vyhodnocení úplnosti dokumentace k veřejné 
zakázce (dále jen „kontrolní list“). V případě úplnosti kontrolního listu OKZ do této 
fáze výběrového řízení předloží NMSEP návrh Rozhodnutí o výběru nabídky. 

1.14. Bezodkladně po rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky informuje OKZ o této 
skutečnosti navrhovatele a vyzve jej k zajištění uzavření smlouvy. 

1.15. Navrhovatel po podpisu smlouvy předá jeden její výtisk s platností originálu OKZ 
(do 10 pracovních dnů po jejím uzavření). 

1.16. Na smlouvu uzavřenou postupem mimo rámec zákona v souladu s výjimkou dle 
§ 29 písm. a) až c) zákona se nevztahuje povinnost uveřejnění daná § 219 
zákona. Nevztahuje se na ni ani povinnost uveřejnění uvedená v čl. 22 odst. 4 
předpisu. Navrhovatel zajistí kontrolu plnění smlouvy ze strany dodavatele a 
splnění finančních závazků za plnění ze strany MZV. 

1.17. Po splnění smlouvy informuje navrhovatel o této skutečnosti OKZ. 

1.18. Po rozhodnutí o výběru nabídky OKZ zaznamená postupně do kontrolního listu 
datum rozhodnutí o výběru nabídky, datum podepsání smlouvy, datum ukončení 
účinnosti smlouvy a splnění finančních závazků za plnění ze strany MZV (na 
základě písemné informace navrhovatele). V případě potřeby uzavření dodatků 
zaznamená OKZ tuto skutečnost do kontrolního listu, přičemž dodatky budou 
uzavírány v souladu s čl. 20 předpisu. 

 

2. Veřejné zakázky zadávané na základě výjimky uvedené v § 30 písm. e) zákona 

2.1. ZÚ žádá o svolení realizovat výběrové řízení mimo rámec zákona na základě 
výjimky dle § 30 písm. e) zákona prostřednictvím příslušného disponentského 
útvaru, který mu zasílá souhlas s čerpáním. 

2.2. Příslušný disponentský útvar požádá o souhlas NMSEP postupovat dle § 30 písm. 
e) zákona. K této žádosti je povinen připojit stanovisko OKZ. ZÚ je oprávněn 
zahájit výběrové řízení k podlimitní veřejné zakázce až po souhlasu NMSEP, 
postupovat mimo rámec zákona. 

2.3. Informaci o souhlasu zašle příslušný disponentský útvar na ZÚ TICem. 

2.4. V rámci výběrového řízení se ZÚ řídí postupy uvedenými v čl. 21 předpisu. 

2.5. Poté, co ZÚ zajistí doručení kompletní dokumentace k veřejné zakázce OKZ, 
vyhotoví OKZ kontrolní list. V případě chybějících materiálů je ZÚ povinen 
koordinátorovi na základě žádosti zaslané TICem příslušné chybějící dokumenty 
poskytnout do 30 dnů od obdržení TICu. 
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3. Podlimitní veřejné zakázky zadávané na základě výjimky uvedené v § 30 písm. f) 
zákona 

3.1. V případě podlimitní veřejné zakázky, jejímž předmětem je pořízení, obnova a 
údržba majetku České republiky v zahraničí, se při zadávání postupuje formou 
otevřené výzvy, kdy zadavatel vyzve k podání nabídky nejméně 5 dodavatelů a 
současně zveřejní zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na profilu 
zadavatele.  

3.2. V odůvodněných případech může být veřejná zakázka zadávána formou uzavřené 
výzvy. V tomto případě musí zadavatel vyzvat minimálně 8 dodavatelů.  

3.3. Výběrové řízení realizuje koordinátor ve spolupráci s navrhovatelem. Navrhovatel 
zašle nejméně 4 měsíce před předpokládaným datem uzavření smlouvy 
koordinátorovi žádost o realizaci výběrového řízení. K žádosti doloží následující 
dokumenty:   

a) Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, 

 Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovuje navrhovatel odborným 
výpočtem a odpovídá za její kvalifikovaný odhad. U stavebních prací je podkladem 
pro stanovení předpokládané hodnoty rozpočet, zpracovaný projektantem v rámci 
přípravy veřejné zakázky doplněný o další náklady např. o mimořádné rozpočtové 
náklady (MRN). Navrhovatel může stanovit MRN procentním odhadem podloženým 
zkušenostmi z jiných stavebních zakázek se shodným místem plnění. Do 
předpokládané hodnoty musí navrhovatel zahrnout náklady na všechny stavební 
práce, dodávky a služby, které budou obsahem předmětu plnění.  
 Do předpokládané hodnoty na stavební práce nesmí být zahrnuty dodávky a 
služby, které s předmětem plnění veřejné zakázky nesouvisí a jejich zahrnutí do 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky by znamenalo, že by nemusely být zadány 
v souladu se zákonem, ačkoliv podle předpokládané hodnoty jde o nadlimitní veřejné 
zakázky. 

b) Doklad o potvrzení finančního krytí,  

 Navrhovatel zpracuje záznam o předběžné řídící kontrole před přijetím závazku 
MZV a zajistí jeho potvrzení správcem rozpočtu.  
 V případech, kdy je veřejná zakázka zadávána v jiném rozpočtovém roce, než 
bude probíhat její plnění, předloží navrhovatel koordinátorovi doklady o „Registraci 
akce“ a o „Stanovení výdajů na financování akce“ zpracované v systému EDS/SMVS, 
ze kterých vyplývá financování naplánované akce. 

c) Seznam dodavatelů, 

 Navrhovatel předloží koordinátorovi seznam dodavatelů, kterým má být zaslána 
výzva k podání nabídky a jejichž předmět podnikání uvedený v živnostenském 
rejstříku odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky. U každého dodavatele uvede 
navrhovatel jeho identifikační údaje: 

- název dodavatele dle obchodního rejstříku včetně IČO, 
- adresu sídla, 
- doručovací adresu, v případě, že je odlišná od adresy sídla, 
- adresu internetových stránek, 
- jméno a příjmení kontaktní osoby, její telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, 
- číslo faxu a ID datové schránky dodavatele.   

 V případě použití otevřené výzvy předloží navrhovatel seznam minimálně 
5 dodavatelů, v případě uzavřené výzvy předloží navrhovatel koordinátorovi seznam 
minimálně 8 dodavatelů.  

d) Popis předmětu plnění a technickou specifikaci k veřejné zakázce, 
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 Navrhovatel uvede přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky včetně místa 
plnění, doby plnění, případně termínů jednotlivých uzlových bodů a uvede podmínky 
plnění veřejné zakázky, které budou ze strany objednatele při realizaci požadovány. 
 V případě veřejné zakázky na stavební práce předá navrhovatel koordinátorovi 
konečnou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu a výkazu výměr zpracovanou jak 
v listinné podobě, tak v elektronické podobě na nosiči DVD, CD. Projektová 
dokumentace musí obsahovat celý předmět plnění veřejné zakázky.   

e) Další dokumenty nutné pro zpracování zadávacích podmínek   

 Navrhovatel uvede požadavky na vymezení kvalifikačních předpokladů a návrh 
hodnotících kritérií včetně způsobu hodnocení. V případě požadavku na použití 
subjektivních hodnotících kritérií navrhovatel přiloží odůvodnění svého požadavku 
včetně finanční rozvahy. 

f) Návrh smlouvy nebo obchodní podmínky 

 S žádostí o realizaci výběrového řízení navrhovatel předloží kompletní návrh 
smlouvy, která bude součástí zadávacích podmínek nebo minimálně požadavky na 
obchodní a platební podmínky.     

3.4. Na základě materiálů poskytnutých navrhovatelem zpracuje koordinátor návrh 
harmonogramu výběrového řízení, zašle jej pro informaci navrhovateli a současně 
zahájí zpracování zadávacích podmínek a kompletaci zadávací dokumentace. 

3.5. Zadávací dokumentace musí obsahovat:  

a) podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky včetně informací o místě plnění 
a předpokládaných termínů její realizace;  

b) požadavky na technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné 
zakázky; 

c) požadavky na zabezpečení dodávek, je-li to odůvodněno předmětem veřejné 
zakázky; 

d) požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací, je-li to odůvodněno 
předmětem veřejné zakázky; 

e) návrh smlouvy, nebo alespoň obchodní podmínky včetně platebních podmínek;  

f) požadavky na kvalifikaci dodavatele; 

g) hodnotící kritéria a způsob jejich hodnocení;  

h) informaci o konečném termínu lhůty pro podání nabídek;  

i) požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připustil;  

j) podmínky a požadavky na zpracování nabídky; 

k) požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím 
elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil. 

 Zadávací dokumentace může obsahovat i jiné požadavky. Požadavky však musí 
být vždy odůvodněné a přiměřené předmětu plnění veřejné zakázky. 

3.6. Zadávací dokumentace na stavební práce nebo na dodávky interiérového 
vybavení musí kromě náležitostí uvedených v odst. 3) obsahovat: 

a) projektovou dokumentaci zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět 
plnění veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky; 
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b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo specifikací 
dodávek v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem1. 

3.7.  (7) V zadávacích podmínkách uvede koordinátor rovněž požadavek, aby 
dodavatelé předložili v nabídce následující dokumenty:   

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 
3 letech do konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovně právním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele;  

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 
pro podání nabídek; 

c) prohlášení účastníka o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.  

3.8. V zadávací dokumentaci je možné požadovat, aby účastník ve své nabídce 
specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 
poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele.  

3.9. V zadávací dokumentaci je možné si vyhradit požadavek, že určitá věcně 
vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna 
poddodavatelem; v takovém případě je zadavatel povinen ve výzvě o zahájení 
výběrového řízení uvést, že má v úmyslu si tento požadavek vyhradit. Zadavatel 
však nesmí zcela vyloučit možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím 
poddodavatele. 

3.10. Je-li to odůvodněno předmětem plnění a výší předpokládané hodnoty, může 
koordinátor po dohodě s navrhovatelem stanovit, aby účastníci k zajištění plnění 
svých povinností vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení poskytli jistotu. Jistotu 
poskytují účastníci pouze na základě smluvního ujednání podepsaného oběma 
stranami před tím, než bude jistota účastníkem poskytnuta, nejpozději na konci 
lhůty pro podání nabídky. Způsob poskytnutí jistoty, její vrácení nebo případné 
propadnutí musí být uvedeny v zadávací dokumentaci.    

3.11. Zadávací dokumentaci koordinátor zašle k připomínkám navrhovateli.  

3.12. Po vypořádání připomínek předloží konečnou verzi zadávací dokumentace ke 
schválení zadavateli (NMSEP). 

3.13. V případě odsouhlasení konečného znění zadávací dokumentace zahájí 
koordinátor výběrové řízení. 

3.14. Výběrové řízení zahajuje koordinátor odesláním výzvy k podání nabídky všem 
schváleným dodavatelům a zveřejněním zadávací dokumentace na profilu 
zadavatele.  

3.15. Části zadávací dokumentace, které není možné zveřejnit na profilu zadavatele, 
předá či odešle koordinátor dodavatelům nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení písemné žádosti dodavatele.  

3.16. V případě uzavřené výzvy mohou nabídku podávat pouze vyzvaní dodavatelé.  

3.17. V případě otevřené výzvy může podat nabídku rovněž dodavatel, který si zadávací 
dokumentaci nevyzvedl.  

3.18. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena zadavateli 
nejpozději 10 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Koordinátor zpracuje 

                                                 
1
 Vyhláška MMR č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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dodatečnou informaci v součinnosti s navrhovatelem a projektantem a odešle ji 
nejpozději do 4 pracovních dnů všem známým dodavatelům (dodavatelé, kteří 
požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo zaslali přihlášku do 
výběrového řízení). Koordinátor vždy uveřejní dodatečné informace včetně 
přesného znění žádosti na profilu zadavatele. V případě potřeby může koordinátor 
poskytnout dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti 
dodavatele.  

3.19. Je-li to pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky nezbytné, umožní 
zadavatel prohlídku v místě plnění všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání 
nabídky. V případě, kdy je místo plnění v České republice, zajišťuje prohlídku ve 
spolupráci s navrhovatelem, v případě, kdy je místo plnění v zahraničí, zajišťuje 
prohlídku ve spolupráci s příslušným navrhovatelem a ZÚ.  

3.20. V odůvodněných případech může koordinátor ve spolupráci s navrhovatelem 
uskutečnit informační schůzku a to za následujících podmínek.  

a) Informační schůzka se musí uskutečnit ve lhůtě pro podání nabídky. Termín 
schůzky nesmí být stanoven na pozdější datum než 7 pracovních dnů před koncem 
lhůty pro podání nabídky.  

b) Informace o termínu konáni informační schůzky musí uvést v zadávací 
dokumentaci.  

c) Na informační schůzce musí být přítomen zástupce koordinátora a navrhovatele. 
Na informační schůzku může koordinátor přizvat zpracovatele projektové dokumentace 
případně jiného odborníka, který se podílel na zpracování některých dokumentů, které 
jsou součástí zadávací dokumentace.    

3.21. Hodnotící kritéria 

a) Hodnotící kritéria stanovuje koordinátor po dohodě s navrhovatelem. Musí být 
stanovena před zahájením výběrového řízení a uvedena v zadávací dokumentaci nebo 
ve výzvě k podání nabídky. Nabídky jsou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti.  

b) Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší 
nabídkové ceny. V případě, že jsou nabídky hodnoceny pouze podle nejnižší nabídkové 
ceny, musí být v zadávacích podmínkách stanoveny jednoznačně požadavky na délku 
trvání veřejné zakázky, délku záručních lhůt, výši sankcí a pokut, požadavky na dodací 
lhůty a další údaje, které jsou pro plnění veřejné zakázky nezbytné a pro dodavatele 
závazné a které by při jejich nesplnění mohly způsobit MZV újmu. Tyto požadavky 
nesmí být stanoveny tak, aby zásadním způsobem omezovaly účast dodavatelů ve 
výběrovém řízení a umožňovaly podání pouze jediné nabídky.     

c) V případě, že budou nabídky hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, musí být 
stanovena vždy dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy, vyjádřené v %, nebo stanovené 
jiným matematickým vztahem mezi kritérii. Stanovená váha může být u jednotlivých 
dílčích hodnotících kritérií shodná s výjimkou nejnižší nabídkové ceny. Ta musí mít 
váhu nejméně 60%. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění 
veřejné zakázky, mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň 
nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na 
životní prostředí, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, 
zabezpečení dodávek, dodací lhůta, nebo lhůta pro provedení veřejné zakázky, 
schopnosti dodavatelů plnit veřejnou zakázku.  

d) Stanovení dílčích hodnotících kritérií a jejich vah musí být podloženo písemným 
odůvodněním. V odůvodnění uvede navrhovatel, proč je dílčí kritérium zahrnuto do 
hodnocení. Pokud je to možné, uvede navrhovatel v odůvodnění také finanční 
posouzení výhodnosti či nevýhodnosti ve vztahu k navrženým vahám.    
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e) V případě stanovení subjektivních hodnotících kritérií musí být vždy uvedeno, jaké 
údaje mají účastníci v nabídce předložit a jakým způsobem bude hodnotící komise tyto 
údaje hodnotit.  

f) Ekonomická výhodnost nabídek může být hodnocena také podle nejnižších 
nákladů životního cyklu.  

3.22. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůtu pro podání nabídek stanoví koordinátor s přihlédnutím k požadavkům 
navrhovatele, s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky a s ohledem na požadavky 
uvedené v zadávací dokumentaci. Lhůtu pro podání nabídky stanoví koordinátor přiměřeně 
dlouhou tak, aby dodavatelé, kteří mají zájem podat nabídku a včas se do výběrového řízení 
přihlásili, měli možnost ve stanovené lhůtě získat doklady požadované zadavatelem 
v zadávacích podmínkách a dostatek času pro řádné zpracování nabídky. 

3.23. Hodnotící komise 

a) Pro posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel hodnotící komisi. 

b) Hodnotící komisi může zadavatel pověřit funkcí otevírání obálek s nabídkami.  

c) V případě, že hodnotící komise není pověřena funkcí otevírání obálek, musí 
zadavatel ustanovit pro otevírání obálek samostatnou komisi. 

d) Komise pro otevírání obálek musí mít nejméně 3 členy. 

e) Hodnotící komise musí mít alespoň 5 členů. Současně se jmenováním členů 
hodnotící komise jmenuje zadavatel za každého člena hodnotící komise jeho 
náhradníka. Pokud je to žádoucí, může se jednání účastnit člen i náhradník. V takovém 
případě má hlasovací právo nebo právo hodnocení v případech, kdy se hodnotí 
subjektivně, pouze člen.  

f) Členy hodnotící komise musí být vždy zaměstnanci MZV. Členem hodnotící komise 
musí být vždy zástupce koordinátora, zástupce navrhovatele a je-li to odůvodněno 
předmětem plnění veřejné zakázky, může být členem komise i zástupce správce 
rozpočtu, příslušného teritoriálního odboru, případně bezpečnostního odboru (dále jen 
„BEZO“).     

g) Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k účastníkům 
podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku 
výběrového řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní 
zájem na zadání veřejné zakázky a s účastníky je nesmí spojovat osobní ani pracovní či 
jiný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemné prohlášení na 
počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé 
v hodnotící komisi přítomen. Pro tento účel sdělí koordinátor členovi hodnotící komise 
před prvním jednáním identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídky.  

h) Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena hodnotící komise v průběhu její 
činnosti, je povinností člena tuto skutečnost bezodkladně oznámit předsedovi hodnotící 
komise. Předseda v takovém případě vyloučí člena hodnotící komise z další účasti 
v hodnotící komisi. V takovém případě vyzve předseda hodnotící komise k činnosti 
v hodnotící komisi náhradníka. Vznikne-li zadavateli pochybnost o nepodjatosti 
některého člena hodnotící komise, má právo jej vyloučit z další účasti v hodnotící 
komisi.  

3.24. Otevírání obálek s nabídkami 

a) Nabídky jsou podávány v uzavřených obálkách.   

b) Nabídky otevírá zadavatelem ustanovená komise pro otevírání obálek nebo 
hodnotící komise. 
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c) Nabídky se otevírají v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.  

d) Nabídky přijímá zástupce koordinátora. 

e) Komise kontroluje zda:  

1. nabídka byla podána v uzavřené nepoškozené obálce,  
2. nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek, 
3. nabídka je zpracována v požadovaném jazyku,  
4. je smlouva podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat, 
5. jsou v nabídce uvedeny údaje pro hodnocení nabídek.   

f) Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci účastníků. 

g) Dodavatelé, kteří nepodali nabídku, se otevírání obálek neúčastní. 

h) Komise sdělí přítomným účastníkům identifikační údaje dodavatelů, kteří podali 
nabídku, informace o nabídkové ceně a o základních údajích z nabídek rozhodných při 
matematickém hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritériích.  

i) O otevírání obálek vytvoří komise písemný protokol. 

j) Do protokolu mají možnost nahlédnout účastníci, kteří podali nabídku, a kteří nebyli 
z výběrového řízení vyloučeni.   

3.25. Posuzování kvalifikace  

a) Kvalifikaci posuzuje hodnotící komise ustanovená zadavatelem. Hodnotící komise 
posuzuje kvalifikaci z hlediska požadavků stanovených v zadávací dokumentaci.  

b) Hodnotící komise může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené 
informace či doklady, nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění 
kvalifikace. Pro splnění této povinnosti stanoví hodnotící komise dodavateli přiměřenou 
lhůtu. Požadavky na objasnění předložených informací zašle dodavateli písemně 
dopisem podepsaným předsedou hodnotící komise.  

c) O posouzení kvalifikace pořídí hodnotící komise protokol, ve kterém uvede 
identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, údaje o tom, zda 
účastník splnění kvalifikace prokázal, nebo neprokázal. Pokud účastník neprokáže 
splnění kvalifikace, označí hodnotící komise v protokolu části, ve kterých dodavatel 
kvalifikaci nesplnil a uvede, v čem spatřuje důvody nesplnění kvalifikace.    

d) Protokol podepisují všichni členové hodnotící komise. Zastává-li jeden z členů 
komise odlišný názor od názoru většiny, uvede se v protokolu tento odlišný názor 
s odůvodněním. 

e) Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, musí být vyloučen 
z výběrového řízení. Hodnotící komise navrhne zadavateli vyloučení dodavatele a ten 
na základě jejího doporučení učiní rozhodnutí o jeho vyloučení. Bezodkladně po 
rozhodnutí zašle koordinátor písemné oznámení o tomto rozhodnutí vyloučenému 
dodavateli.   

f) Kvalifikaci je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek.  

3.26. Posuzování nabídek   

a) Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění všech požadavků zadavatele 
uvedených v zadávacích podmínkách. V případě veřejné zakázky na stavební práce 
posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek 
služeb a výkazu výměr.  

b) Hodnotící komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří 
nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k účastníkům podjati. O tom je povinen 
přizvaný poradce učinit prohlášení. 
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c) Hodnotící komise může v případě nejasností požádat účastníka o písemné 
vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů. 
V žádosti uvede komise, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má účastník vysvětlit, 
nebo které doklady má účastník doplnit. Údaje, které jsou předmětem hodnocení, nebo 
které může dodavatele při zpracování nabídky měnit, není možné doplňovat.    

d) Hodnotící komise může nabídku vyřadit, pokud účastník nedoručí vysvětlení či 
doklady ve lhůtě stanovené hodnotící komisí. Vyřadí-li komise takovou nabídku 
z hodnocení, doporučí zadavateli vyloučit účastníka z výběrového řízení.  

e) Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat 
účastníka na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Hodnotící 
komise doručí účastníkovi pozvánku na jednání alespoň 3 pracovní dny před jeho 
konáním.  

f) Při posouzení nabídek účastníků z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí 
hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 
Jestliže hodnotící komise má podezření, že nabídková cena je mimořádně nízká, musí 
si hodnotící komise vyžádat od účastníka písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které 
jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Hodnotící komise určí dodavateli lhůtu, do kdy 
má zdůvodnění doručeno. Hodnotící komise může na žádost dodavatele tuto lhůtu 
prodloužit, nebo může dodavateli tuto lhůtu prominout. Hodnotící komise může po 
písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny přizvat účastníka na jednání 
hodnotící komise za účelem vysvětlení předloženého zdůvodnění. Při posouzení 
mimořádně nízké nabídkové ceny zohlední hodnotící komise písemné zdůvodnění 
účastníka i jeho vysvětlení. Neodůvodní-li účastník písemně mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nedostaví-li se k podání vysvětlení, nebo 
posoudí-li hodnotící komise jeho vysvětlení jako nedostatečné, nabídku vyřadí. Na 
základě vyřazení nabídky zadavatel takového účastníka vyloučí z výběrového řízení. O 
tomto rozhodnutí bezodkladně informuje účastníka.   

3.27. Hodnocení nabídek 

a) Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle hodnotících kritérií 
stanovených v zadávací dokumentaci. 

b) Není-li hodnotícím kritériem pouze nabídková cena, je hodnotící komise povinna 
hodnotit nabídky a stanovit jejich pořadí podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a 
jejich vah. 

c) Pokud v zadávací dokumentaci není stanoveno jinak, rozhoduje při hodnocení 
nabídkových cen cena bez daně z přidané hodnoty. 

d) Je-li hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, stanoví hodnotící komise 
pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. 

e) O hodnocení nabídek sepíše hodnotící komise protokol, který podepíší všichni 
členové hodnotící komise. 

f) Pro matematicky hodnotitelná dílčí kritéria použije hodnotící komise tabulku 
hodnocení uvedenou v databázi Návody a informace pod gescí OKZ. 

g) Pro subjektivně hodnotitelná dílčí kritéria použije hodnotící komise tabulku 
hodnocení uvedenou v databázi Návody a informace pod gescí OKZ. 

h) Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla nabídku pouze 
od jednoho účastníka.  

i) Z každého svého jednání pořizuje hodnotící komise protokol podepsaný všemi 
přítomnými členy hodnotící komise. Na závěr své činnosti zpracuje hodnotící komise 
písemnou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, ve které shrne základní údaje o 
celém posuzování a hodnocení. Tuto zprávu předloží zadavateli k podpisu. Po podpisu 
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zadavatele zůstane zpráva jako součást dokumentace o veřejné zakázce uložena 
v úložně OKZ po dobu stanovenou zákonem. 

3.28. Výběr nejvhodnější nabídky  

a) O výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje zadavatel (NMSEP) na základě 
doporučení hodnotící komise.  

b) Hodnotící komise prostřednictvím koordinátora předloží zadavateli (NMSEP) 
k rozhodnutí Protokoly ze všech jednání, Zprávu po posouzení a hodnocení nabídek 
a návrh na Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Koordinátor před předložením 
dokumentů NMSEP vyhotoví kontrolní list, bez jehož úplnosti nelze zadavateli (NMSEP) 
předložit k podpisu Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 

c) Poté, co zadavatel (NMSEP) podepíše Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, 
odešle koordinátor oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem účastníkům, kteří 
podali své nabídky a kteří nebyli vyloučeni z výběrového řízení (dále také „dotčení 
účastníci“).  

d) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky odešle koordinátor nejpozději do 
5 pracovních dnů po rozhodnutí zadavatele (NMSEP).  

e) Pokud to v zadávacích podmínkách bylo vyhrazeno, může být oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí uveřejněno také na profilu 
zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zveřejňuje koordinátor. 
V takovém případě neodesílá koordinátor oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
dotčených účastníků.  

3.29. Výběrové řízení je ukončeno zrušením nebo uzavřením smlouvy s vybraným 
účastníkem.   

3.30. O zrušení výběrového řízení rozhoduje zadavatel (NMSEP).  

3.31. Podpis smlouvy s vybraným účastníkem zajišťuje navrhovatel na základě pokynu 
koordinátora. Koordinátor zašle navrhovateli informaci o možnosti uzavřít 
s vybraným účastníkem smlouvu poté, co je doručeno oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky všem dotčeným účastníkům.   

3.32. Smlouvu za objednatele podepisuje zaměstnanec MZV, který má k podpisu 
smlouvy dispoziční oprávnění podle podpisového vzoru k uzavírání finančních 
operací.   

3.33. Smlouva nemůže být uzavřena dříve, než je doručeno oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky všem dotčeným účastníkům, nebo dříve než je oznámení 
zveřejněno na profilu zadavatele.      

3.34. Uveřejňovací povinnosti 

Při zveřejňování smluv a dodatků, při zveřejňování skutečného čerpání a seznamu 
poddodavatelů postupuje koordinátor v souladu s ustanovením § 219 zákona.  

 

III. Postupy při zadávání veřejných zakázek podle zákona 

4. Zjednodušené podlimitní řízení 

4.1. Navrhovatel zašle koordinátorovi požadavek na realizaci zadávacího řízení. 
Žádost bude obsahovat mimo dokumentů uvedených v Části I i následující 
dokumenty.      

4.2. Potvrzení finančního krytí 
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Navrhovatel zpracuje záznam o řídící kontrole před přijetím závazku MZV a zajistí 
jeho potvrzení správcem rozpočtu. 

4.3. Seznam minimálně 5 dodavatelů 

 Navrhovatel může předložit OKZ s žádostí o realizaci zadávacího řízení seznam 
minimálně pěti dodavatelů, kteří mají být vyzváni k podání nabídky a jejichž předmět 
podnikání odpovídá dle obchodního rejstříku předmětu plnění veřejné zakázky. U každého 
navrhovaného dodavatele uvede jeho identifikační údaje (přesný název dodavatele dle 
Obchodního rejstříku, adresu sídla, doručovací adresu v případě, že je odlišná od adresy 
sídla, ID datové schránky; případně adresu internetových stránek, číslo faxu, kontaktní osoby 
včetně telefonních čísel, čísel mobilních telefonů, e-mailové adresy).   

4.4. Ve specifikaci k veřejné zakázce, o jejíž realizaci navrhovatel koordinátora žádá, 
navrhovatel: 

-  popíše přesně předmět plnění veřejné zakázky (včetně místa plnění, doby plnění, 
případně termínů jednotlivých uzlových bodů), 

-  stanoví technické podmínky pro veřejnou zakázku,  

-  v případě veřejné zakázky na stavební práce předá projektovou dokumentaci 
včetně rozpočtu a výkazu výměr,  

-  uvede své požadavky na vymezení kvalifikačních předpokladů, 

-  uvede návrh stanovení způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek. 

4.5. Návrh smlouvy (případně obchodní podmínky)  

 S žádostí o realizaci zadávacího řízení navrhovatel předloží OKZ kompletní návrh 
smlouvy, která bude součástí zadávacích podmínek. V odůvodněných případech a po 
dohodě s koordinátorem je možné v zadávacích podmínkách uvést pouze požadavky na 
obchodní a platební podmínky. 

4.6. Návrh členů do hodnotící komise   

 Navrhovatel předloží jména osob (v souladu s čl. 16 odst. 1) předpisu), které navrhuje 
nominovat do hodnotící komise. Nominovaná musí být vždy dvojice „člen a náhradník“. 
Seznam osob může navrhovatel předložit současně s žádostí o realizaci zadávacího řízení. 

4.7. Na základě těchto materiálů připraví OKZ návrh konečné podoby zadávací 
dokumentace, kterou předloží ke schválení NMSEP.  

4.8. V případě odsouhlasení konečného znění zadávací dokumentace zahájí a 
realizuje OKZ zadávací řízení. 

4.9. Od předání kompletních materiálů OKZ (k veřejné zakázce zahrnuté 
v harmonogramu plánovaných VZ) do uzavření smlouvy je třeba počítat s dobou 
cca 2 měsíců. 

 

5. Otevřené řízení 

5.1. Oznámení předběžných informací  

V případě zájmu předloží navrhovatel OKZ v žádosti o uveřejnění oznámení 
předběžných informací stručný popis předmětu plnění veřejné zakázky, včetně místa a doby 
plnění. MZV není povinno uveřejnit oznámení předběžných informací, pokud tak ale učiní, je 
oprávněno, s přihlédnutím k předmětu plnění, zkrátit lhůtu pro podání nabídky až na 15 dnů. 

5.2. Po předložení žádosti splňující náležitosti uvedené v odst. 1 zajistí koordinátor 
uveřejnění Oznámení předběžných informací ve Věstníku veřejných zakázek. 

5.3. Potvrzení finančního krytí  
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Navrhovatel zpracuje záznam o řídící kontrole před přijetím závazku MZV a zajistí 
jeho potvrzení správcem rozpočtu. V případech, kdy je veřejná zakázka zadávána v jiném 
rozpočtovém roce, než bude probíhat její plnění, předloží navrhovatel koordinátorovi doklady 
o „Registraci akce“ a o „Stanovení výdajů na financování akce“ zpracované v systému 
EDS/SMVS, ze kterých vyplývá financování naplánované akce. 

5.4. Specifikace k veřejné zakázce 

Ve specifikaci k veřejné zakázce, o jejíž realizaci navrhovatel koordinátora žádá, 
navrhovatel: 

a) popíše přesně předmět plnění veřejné zakázky (včetně místa plnění, doby plnění, 
případně termínů jednotlivých uzlových bodů); 

b) stanoví technické podmínky pro veřejnou zakázku; 

c) v případě veřejné zakázky na stavební práce předá koordinátorovi projektovou 
dokumentaci včetně rozpočtu a výkazu výměr; 

d) uvede své požadavky na vymezení kvalifikačních předpokladů; 

e) uvede návrh hodnotících kritérií včetně způsobu hodnocení. 

5.5. Návrh smlouvy (případně obchodní podmínky)  

S žádostí o realizaci zadávacího řízení navrhovatel předloží OKZ kompletní návrh smlouvy, 
která bude součástí zadávací dokumentace. V odůvodněných případech a po dohodě 
s koordinátorem je možné v zadávací dokumentaci uvést pouze požadavky na obchodní 
a platební podmínky. 

5.6. Na základě předložených materiálů připraví OKZ ve spolupráci s navrhovatelem 
návrh konečné podoby zadávací dokumentace, kterou předloží ke schválení 
NMSEP.  

5.7. V případě odsouhlasení konečného znění zadávací dokumentace zahájí a 
realizuje OKZ zadávací řízení. 

5.8. Hodnotící komise   

Navrhovatel předloží jména osob, které navrhuje nominovat do hodnotící komise. 
Nominovaná musí být vždy dvojice „člen a náhradník“. Seznam osob může navrhovatel 
předložit současně s žádostí o realizaci zadávacího řízení. Seznam musí být předložen 
nejpozději 14 dní před koncem lhůty pro podání nabídek. 

 

6. Jednací řízení bez uveřejnění (dle § 63 - 67 zákona) 

6.1. Navrhovatel předloží OKZ záznam o předběžné řídící kontrole před přijetím 
závazku MZV potvrzený správcem rozpočtu.  

6.2. V případě nadlimitní veřejné zakázky předloží navrhovatel koordinátorovi návrh 
informace pro členy vlády ČR v souladu s příslušným usnesením vlády ve věci 
oznámení zadávacího řízení. OKZ zajistí předložení informace členům vlády. 

Součástí podkladů informace musí být buď 

a) stanovisko Rady vlády pro informační společnost (RVIS), a to v případě IT zakázek 
nebo 

b) zpráva o projednání záměru zadavatele od Pracovní skupiny pro transparentní 
veřejné zakázky, které je povinen zajistit navrhovatel. 
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Jednání o uzavření smlouvy mohou být s účastníkem či účastníky zahájena až po 
předložení informace členům vlády. OKZ informuje navrhovatele bezprostředně po 
příslušném jednání vlády o této skutečnosti. 

6.3. Před odesláním výzvy v souladu s ustanovením § 67 zákona předloží navrhovatel 
koordinátorovi ke stanovisku: 

a) výzvu k jednacímu řízení   

b) zadávací podmínky 

c) návrh smlouvy (případně obchodní podmínky) 

d) jména osob nominovaných do komise odpovědné za vedení jednání o konečné 
podobě nabídky – vždy uvedených ve dvojici „člen-náhradník“. Navrhovatel může 
uvedené dokumenty poskytnout koordinátorovi již před předložením informace členům 
vlády. 

6.4. V souvislosti s prověřením nabídkové ceny a pro potřeby jednání s dodavatelem 
navrhovatel může v odůvodněných případech objednat u nezávislé externí 
organizace zpracování znaleckého posudku.  

6.5. Poté, co budou splněny podmínky pro zahájení zadávacího řízení, zašle 
koordinátor navrhovateli pokyn k odeslání výzvy. Výzvu k jednání podepisuje 
zadavatel tj. NMSEP. Odeslání výzvy zajišťuje navrhovatel. 

6.6. Jednání s dodavatelem zajišťuje navrhovatel.  

6.7. Zadavatel může v průběhu jednání měnit zadávací podmínky. Změněné zadávací 
podmínky však musí nadále splňovat podmínky pro použití jednacího řízení bez 
uveřejnění. 

6.8. Po posledním jednání navrhovatel předá veškerou dokumentaci k veřejné zakázce 
OKZ, včetně protokolů ze všech jednání a nabídky dodavatele.  

6.9. Na základě dodaných materiálů připraví koordinátor návrh rozhodnutí zadavatele. 
V případě, kdy bylo jednáno s více dodavateli, připraví rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky, v případě, kdy bylo jednání s jedním dodavatelem, 
rozhodnutí o výběru nabídky.  

6.10. Rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky, případně o výběru nejvhodnější nabídky, 
je platné po podpisu NMSEP.  

6.11. Po rozhodnutí zadavatele zajistí OKZ neprodleně odeslání oznámení o výběru 
dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 123 
zákona.  

6.12. Ihned po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zákona zašle OKZ 
navrhovateli pokyn k uzavření smlouvy.  

6.13. Na základě pokynu koordinátora zajistí navrhovatel bez zbytečného odkladu 
uzavření smlouvy. 

6.14. Odpovědnost a povinnosti zúčastněných  

a) Navrhovatel odpovídá za specifikaci předmětu plnění a návrh smlouvy. 

b) Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci a hodnotící kritéria (pro případ vedení 
jednacího řízení s více dodavateli) stanovují navrhovatel a OKZ na základě vzájemné 
dohody po prvotním předložení návrhu navrhovatele. V případě sporu rozhoduje 
NMSEP. 

c) Navrhovatel zajišťuje obdržení stanovisek RVIS a Pracovní skupiny pro 
transparentní VZ. 
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d) OKZ zajišťuje předložení materiálu pro informaci členům vlády. 

e) OKZ kontroluje a společně s navrhovatelem zajišťuje dodržení postupů v souladu 
se zákonem. 

f) Navrhovatel odpovídá za organizaci jednacího řízení, včetně odeslání výzvy 
k jednání (či podání nabídek) a vedení jednání s dodavatelem (s dodavateli) až do fáze 
konečného znění nabídky a smlouvy, následně, po rozhodnutí zadavatele za uzavření 
smlouvy v souladu s výsledkem jednání a zákonem. 

g) OKZ odpovídá za uveřejnění (dokumentů a formulářů) dle zákona, přičemž 
navrhovatel má povinnost poskytnout OKZ potřebné informace k uveřejnění. 

6.15. Jednací řízení bez uveřejnění lze v případě bezproblémového řízení ukončit 
uzavřením smluvního vztahu do měsíce po předložení informace členům vlády. 

 

 


