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▪ § 6 odst. 4
„Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek,
hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem
k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj
postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

▪ § 28 odst. 1 písm. p) – q)
„p) sociálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má
zadavatel povinnost zohlednit například pracovní příležitosti, sociální začlenění,
důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou
zakázkou,
q) environmentálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém
má zadavatel povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale
udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další
environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,
r) inovaci implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo
postupu související s předmětem veřejné zakázky.“
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Působnost

▪ Všichni zadavatelé podle ZZVZ

▪ Všechny druhy a režimy VZ

▪ Dotační podmínky?

▪ Přechodná ustanovení – časová působnost?



www.ilconsulting.cz

Povaha a smysl zakázky

▪ Kdo posuzuje?

▪ Zohlednění zásady odpovědného zadávání a inovací vždy?

▪ Zohlednit ekonomické a administrativní náklady?
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Odůvodnění postupu

▪ Kdy musí zadavatel odůvodnit?

▪ Jak musí zadavatel odůvodnit?

▪ V jaké formě?

▪ Komu a kdy?
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Možnosti aplikace v ZD

▪ Vymezení předmětu VZ (+ kvalifikace)

▪ Kritérium hodnocení

▪ Snížení počtu účastníků

▪ Snížení počtu předběžných nabídek (JŘSU)/řešení (ŘsSD)
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Naplnění zásady samotným postupem (?)

▪ Vyhrazené VZ podle (§ 38) – ZŘ se může účastnit pouze dodavatel
zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona o
zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z
celkového počtu svých zaměstnanců.

▪ Připuštění variant nabídky (§ 102)

▪ Férové podmínky v poddodavatelském řetězci (§ 105,§ 106)

▪ Rozdělení VZ na části (§ 101)

▪ Hodnocení nákladů životního cyklu (§ 117)

▪ Požadavek na záruku plnění (životnost)
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Možné oblasti

▪ Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce

▪ Podpora vzdělávání, praxe a kvalifikace

▪ Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce

▪ Podpora účasti sociálních podniků

▪ Podpora malých a středních podniků

▪ Etické nakupování

▪ Ekologicky šetrná řešení

▪ Férové podmínky v dodavatelském řetězci
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Inovace
= zavedení nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do
praxe (zákon č. 130/2002)

▪ Oslo manuál (dokument OECD)
o Nový nebo vylepšený produkt nebo proces, který se výrazně liší od předchozích

produktů nebo procesů a který byl zpřístupněn potenciálním uživatelům (produkty)
nebo uveden do užívání jednotkou (procesy)

▪ Novost – nutná znalost trhu

▪ TAČR – změny na produkty a služby s vyšší hodnotou (pro město,
obyvatele, …)

▪ Obvykle jen jedna nabídka

▪ Výzkum může, ale nemusí být základem inovace

▪ Věda a výzkum – Frascati manuál (dokument OECD)
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Průzkum trhu

▪ Neformálně
▪ Předběžné tržní konzultace (§ 33)

„Zadavatel je oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s
cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých
záměrech a požadavcích, pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž;
ustanovení § 211 odst. 1 se použije obdobně.“

▪ Meet the buyer, Meet the seller
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Předběžné tržní konzultace

▪ je to průzkum trhu?

▪ s cílem stanovit PH, zadávací, technické nebo obchodní podmínky

▪ individuálně/hromadně

▪ online/offline/písemně

▪ ZÁZNAM – audiozáznam/videozáznam/zápis,…

▪ zpětná vazba na účastníky
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Předběžné tržní konzultace

1. vytvoření týmu odborníků

2. příprava podmínek PTK

3. vyhledání možných dodavatelů

4. uveřejnění/odeslání výzvy (+ další – web, cech, komora,…)

5. prohlídka místa plnění

6. odpovědi dodavatelů(písemné, ústní, kombinace)

7. posouzení obsahu odpovědí

8. podklady pro zadávací podmínky
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Stavební práce – sociální podmínka

▪ ZD – ČP, že nejméně 10 % z celkového počtu pracovníků – minimálně
však jeden, kteří se budou podílet na plnění shora uvedené veřejné
zakázky - pocházelo z řad nezaměstnaných absolventů škol. (Pozn.: tj.
absolvent školy do dvou let od ukončení přípravy na povolání, který
je evidování ÚP a jehož evidence je ukončena pro účely vzniku
rozhodného pracovněprávního vztahu).

▪ Smlouva – seznam členů realizačního týmu + povinnost aktualizace +
mechanismus záměny + kontrola + sankce
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Stavební práce - sociální podmínka

▪ ZD - Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních
závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních
dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění

▪ Smlouva – povinnost zhotovitele k výzvě předložit seznam částí
plněných poddodavateli, kontakt ně a doložit splnění povinnost
hrazení faktur



www.ilconsulting.cz

Stavební práce – sociální podmínka

▪ ZD – ČP, že na plnění veřejné zakázky se bude podílet nejméně jeden
pracovník, který musí být z řad osob, které byly minimálně po dobu
90 dnů před uzavřením smlouvy o dílo vedeny na úřadu práce […]
jako uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání, a které jsou
po výkonu trestu odnětí svobody se záznamem v trestním rejstříku

▪ Smlouva – předloží potvrzení Úřadu práce, pracovní smlouvou,
výpisem z evidence rejstříku trestů + mechanismus výměny +
kontrola + sankce
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Stavební práce – sociální podmínka

▪ ZD – požadavek na realizaci exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům
základních škol (8.–9. třída) s cílem podpořit zájem o studium/práci v
technických oborech, maximální možný počet je omezen na dvě
exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech, počet žáků
max. 15

▪ Smlouva – mechanismus domluvy + kontroly (zápis/protokol) +
sankce
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Stavební práce – sociální podmínka

▪ ZD - Vůči poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit
srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s
podmínkami smlouvy na plnění veřejné zakázky (dále jen „smlouva“)
a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků.

▪ Smlouva – povinnost zřídit a po celou dobu plnění veřejné zakázky
udržovat transparentní bankovní účet umožňující bezplatný a
nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních
transakcí na takovém účtu
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Stavební práce – zelená podmínka

▪ ZD – ČP, že dodavatel k plnění předmětu veřejné zakázky použije
minimálně tři ekologicky šetrné materiály. Uchazeč je v čestném
prohlášení povinen uvést a specifikovat všechny ekologicky šetrné
materiály, které při provádění díla použije.
o materiály, které jsou označeny ekoznačkou vydanou dle Národního programu

označování ekologicky šetrných výrobků a služeb („Ekologicky šetrný výrobek") nebo
ekoznačkou EU (Květina – „The flower") nebo jinou obdobnou značkou, pro jejíž
vydání jsou stanoveny standardy minimálně na úrovni standardu dle ČSN ISO 14024

o materiály, ke kterým je uváděno tzv. Vlastní environmentální tvrzení v souladu s
požadavky ČSN ISO 14021

o materiály, pro které je vydáno tzv. Enviromentální prohlášení typu III podle norem
ČSN ISO

o 14040-49 a ČSN ISO 14025
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Stavební zakázky (výběr projekčního týmu) –
hodnocení/podmínka
▪ ZD - Architekt, poradce a/nebo tvořící projekční tým musí být příslušně

odborně způsobilí a mít příslušné zkušenosti v každé z těchto oblastí, za
které by byli v rámci dílčí veřejné zakázky odpovědní
o návrh energeticky účinné konstrukce budovy a služeb v rámci projektů novostaveb

nebo renovací
o instalace systémů sledování spotřeby energie v budovách, sdělení způsobu jejich

fungování správcům budov a jejich využívání k diagnostice vzorců spotřeby energie v
budovách

o návrh služeb účinně využívajících vodu
o specifikace, pořízení a instalace stavebních hmot s malým dopadem na životní

prostředí

▪ Ověření – reference
▪ Smlouva – realizace prostřednictvím členů realizačního týmu
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Stavební práce – vymezení ekologických 
materiálů
▪ Dle Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a

služeb („Ekologicky šetrný výrobek“)

▪ Ekoznačka EU (Květina – „The flower)

▪ Jinou značkou, pro jejíž vydání jsou stanoveny standardy min. na
úrovni standardu ČSN ISO 14024

▪ Materiály, ke kterým je uváděno tzv. Vlastní environmentální tvrzení
podle ČSN ISO 14021

▪ Materiály, pro které je vydáno tzv. Environmentální prohlášení typu
III podle ČSN ISO 14040-49 a ČSN ISO 14025
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Stavební práce (projekt) – zelená podmínka

▪ ZD – vypočítaná energetická náročnost musí splňovat požadavek na
certifikát energetické náročnosti třídy C, nebo trojnásobek mezní
hodnoty v kWh/m2 pro nejvyšší třídu, nebo maximálně 135 kWh/m2

▪ Metoda design & build – štítek energetické náročnosti předložený
stavebnímu úřadu

▪ vypočítano podle normy EN 15603 nebo rovnocenného předpisu či
vnitrostátní metodiky výpočtu platné v místě, kde se budova nachází
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Stavební práce (projekt) – zelená podmínka

▪ ZD - V budově nebo na jejím pozemku musí být vyhrazeny skladovací
prostory, které uživatelům usnadní třídění recyklovatelných
materiálů a výrobků po skončení životnosti

▪ ZD - Užitné kancelářské prostory musí pro 80 % užitné podlahové
plochy dosahovat činitele denní osvětlenosti u vnějších stěn 1,5 % a
u vnitřních stěn 0,7 %. Obě hodnoty se měří ve výšce srovnávací
roviny vymezené veřejným zadavatelem.

▪ ZD - Systém větrání se musí specifikovat tak, aby zajišťoval vnitřní
ovzduší v kvalitě třídy IDA 2 podle normy EN 15251 nebo
rovnocenného předpisu.
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Stavební práce (projekt/dílo) – sociální 
podmínka
▪ ZD - Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na

realizaci díla podílel alespoň 1 student magisterského stupně studia např. v
oboru vodních staveb a dalších příbuzných oborů. Podmínky zařazení této
osoby jsou podrobně popsány v čl. V návrhu smlouvy o dílo.

▪ Smlouva - Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní
praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden student magisterského stupně
studia např. v oboru vodních staveb a dalších příbuzných oborů. Splnění
podmínky zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušného ústavu či
katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména
studente včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla. +
kontrola + sankce
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Stavební práce (projekt) – zelené hodnocení

▪ ZD - Zadavatel udělí body podle modelovaného zlepšení energetické
náročnosti budovy na základě. Toto zlepšení může vycházet z
hodnocení v certifikátu energetické náročnosti nebo se může jednat
o stupně zlepšování vždy o 15 kWh/m2 .

▪ ZD - Zadavatel udělí body uchazečům, u kterých bude hodnota
recyklovaného materiálu a/nebo vedlejších produktů činit v součtu
hlavních stavebních prvků v tabulce c alespoň 15 %.

▪ ZD - Body se budou přidělovat poměrně ke snížení ekvivalentu emisí
CO2 na tunu kameniva použitého při výrobě hlavních stavebních
prvků uvedených v tabulce (výpočet určen v ZD)
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Stavební práce (demolice) – zelená podmínka
▪ ZD - Minimálně 55 % hmotnosti odpadu neklasifikovaného jako

nebezpečný vzniklého při demoličních a vyklízecích pracích mimo
výkopové práce a zásypy se musí připravit k opětovnému použití,
recyklaci a jiným druhům materiálového využití. Patří sem:
o (i) dřevěné, skleněné, kovové, cihlové, kamenné, keramické a betonové

materiály zpětně získané z hlavních konstrukcí;
o (ii) interiérové a nestavební prvky, včetně dveří, zárubní, podlahovin, dílců

podhledů, sádrových desek, plastových profilů, izolačních materiálů,
okenních rámů, okenních skel, cihel, betonu ve formě tvárnic a
prefabrikovaných prvků a ocelových výztužných prutů.

▪ Smlouva – mechanismus kontroly (audit před a po, místo určení,
kontrola nákladních listů a faktur)
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Stavební práce – zelená podmínka

▪ ZD - Odpad vzniklý při výstavbě a renovaci (bez demoličního odpadu)
musí činit nanejvýš 11 tun na 100 m 2 hrubé vnitřní kancelářské
podlahové plochy. Plán nakládání s odpady na staveništi se musí
připravit před zahájením práce na místě. Plán musí stanovit systémy
tříděného sběru materiálů na místě k opětovnému použití, recyklaci
a jiným druhům využití.

▪ ZD – Stavbu bude splňovat parametry „pasivního domu“, tj. budovy s
téměř nulovou spotřebou energií dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.



www.ilconsulting.cz

Stavební práce – zelená podmínka
▪ ZD - Maximální dosažitelný průtok vody do umyvadla/výlevky nesmí

překročit hodnoty uvedené v tabulce 1 (kuchyňská baterie – 8 l/min,
umyvadlová baterie – 7l/min, sprchovací hlavice – 9 l/min) , bez
ohledu na tlak vody.

▪ ZD - Jmenovitý úplný objem splachovací vody nezávislý na tlaku vody
dodaný vybavením splachovacího záchodu uváděného na trh nesmí
překročit 6,0 l/spláchnutí.

▪ ZD - Jmenovitý úplný objem splachovací vody dodaný vybavením
pisoáru uváděného na trh nesmí překročit 2,0 l/spláchnutí, bez
ohledu na tlak vody.

▪ Ověření – výsledky zkoušek, produktový list
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Stavební práce – zelená podmínka

▪ ZD - Zdravotnětechnické armatury instalované v nebytových
zařízeních určených k používání mnoha uživateli a k častému
používání budou vybaveny zařízeními, která, pokud se produkt
nepoužívá, po určité době zastaví výtok vody (například čidla, která
zastaví výtok vody, pokud uživatel opustí zónu čidla) a/nebo která
zastaví výtok po uplynutí nastavené doby používání (např. časovače,
které zastaví vodu při dosažení maximálního časového limitu, po
který voda z armatury vytéká).
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Stavební práce – zelená podmínka

▪ ZD - Sezónní energetická účinnost vytápění ηs teplovodního ohřívače
s výjimkou kotlových ohřívačů na tuhou biomasu ηs ≥ 90 % a
teplovodního kotlového ohřívače na tuhou biomasu ηs ≥ 75 %.

▪ ZD - Emise skleníkových plynů teplovodního ohřívače, vyjádřené v
gramech ekvivalentu CO2 na kWh topného výkonu vypočteného
pomocí vzorců celkového ekvivalentního potenciálu oteplování
(TEWI), které jsou definovány ve vysvětlivkách, nesmí překročit 220 g
ekvivalentu CO2/kWh tepelného výkonu.
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Stavební práce (energ. systémy) – zelená 
podmínka
▪ ZD - Všechny systémy vytápění, včetně vytápění zajišťovaného jednotkami

na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, které dodávají teplo do
teplovodních nebo horkovzdušných systémů rozvodu tepla pro budovu,
musí splňovat příslušná základní kritéria zelených veřejných zakázek, jež
prokazují účinnost každé technologie:
o U teplovodních ohřívačů, které zahrnují bojlery a tepelná čerpadla s tepelným

výkonem do 400 kW
o U kombinované výroby tepla a elektřiny, která zahrnuje primární zdroje energie s

kapacitou výroby elektřiny větší než 50 kWe, se musí dodržet technická specifikace
3.1.1, jež určuje minimálně 75% roční celkovou účinnost, a 3.2.2, která blíže určuje
požadavky na „vysoce účinnou“ kogeneraci.

▪ Doklad – technická účinnost
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Stavební práce - hodnocení

▪ ZD - Další body se udělí uchazečům, kteří zajišťují údržbu nad rámec
minimálních záručních požadavků, aby zajistili správné fungování systémů.

▪ ZD - Dodatečné body budou uděleny za každou další úsporu 0,5 litru při
plném objemu splachovací vody specifikovaném v kritériu X.

▪ ZD - Dodatečné body budou uděleny za bezkontaktní ovládání splachování
(na bázi senzoru), které zabrání spláchnutí nedopatřením a zajistí, aby
následovalo pouze po skutečném použití produktu.

▪ ZD - Dodatečné body budou uděleny za každou další úsporu 0,25 litru při
plném objemu splachovací vody specifikovaném v kritériu X.
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Stavební práce – zelené hodnocení

▪ ZD - Dodatečné body budou uděleny za každé další zvýšení sezónní
energetické účinnosti vytápění ηs teplovodního ohřívače o 1 %.

▪ ZD - Dodatečné body budou uděleny za každé další snížení emisí
skleníkových plynů teplovodního ohřívače o 5 g.

▪ ZD - Body budou uděleny, pokud emise plynného organického uhlíku
(OGC) nepřekročí hodnotu 7 mg/Nm³ při 10 % O2. + vzorec výpočtu

▪ ZD - Body budou uděleny, pokud emise částic (PM) nepřekročí
hodnotu 20 mg/Nm³ při 10 % O2. + vzorec výpočtu
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Facility management – zelená podmínka

▪ ZD - Správce zařízení musí jednou měsíčně pro uživatele zpracovávat
zprávy s využitím údajů ze systému hospodaření s energií v budově.
Toto ujednání se musí každý rok podrobit přezkumu. Zprávy musí
rozčlenit spotřebu energie na vytápění, chlazení, větrání a osvětlení
podle topných sezón.

▪ ZD - Správce budovy zavede systémy, které uživatelům umožní třídit
papír, kartóny a potravinové a nápojové obaly (sklo, plasty a ostatní
materiály, pro které existují místní systémy tříděného sběru) v rámci
samostatných recyklačních toků. Je-li to možné, musí se také sbírat a
připravovat k opětovnému použití nebo recyklaci baterie, inkoustové
a tonerové kazety, výpočetní vybavení a nábytek.
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Stavební práce (druhotné suroviny) – zelená 
podmínka
▪ ZD - dle platné normy ČSN EN 206 +A1 je možné nahradit jenom max. 50

% hrubé frakce kameniva recyklovaným betonem typu A (100 % náhrada
není možná), drobné frakce 0-4 mm, které by bylo možné použít jako
náhradu písku, norma neumožňuje náhradu recyklovaným kamenivem

▪ ZD - recyklované zdivo – zdicí prvek z betonu s recyklovaným kamenivem
určený pro suché zdění (např. opěrné stěny nízkopodlažních objektů, kójí
na suché materiály)

▪ ZD – desky na bázi dřeva budou vyrobeny za použití dřevěného recyklátu
pocházející z výroby panelů, montovaných výrobků a stavebních a
demoličních odpadů. Jde o dřevěný materiál ve formě pilin,
dřevovláknitého dřeva, odřezků z masivního dřeva nebo z kompozitních
odřezků dřeva. Sádrokartonové desky musí splňovat ČSN EN 13986 +A1.
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Stavební práce (druhotné suroviny) – zelená 
podmínka
▪ ZD – povinnost dodavatele recyklovat stará plastová okna (v případě

výměny oken)

▪ ZD – použití recyklátu v nových plastových oknech - v rámci
dodávaných oken z PVC je prokazatelně použit recyklát/regenerát v
hlavních rámech oken a okenních křídlech. Splnění této podmínky
tvoří 10 % z celkového bodového hodnocení nabídky (zadavatel tedy
bude hodnotit prosté splnění podmínky na přítomnost recyklátu).
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Počítače a monitory – zelená podmínka
▪ ZD - Energetická účinnost počítačů/monitorů musí splňovat požadavky na

energetickou účinnost podle nejnovější verze standardu Energy Star.

▪ ZD - Uchazeč musí nahlásit přítomnost jakékoli látky ze seznamu REACH v
koncentraci vyšší než 0,1 % (hmotnostních) v celém produktu a v každé z
následujících podsestav: osazené základní desky (včetně centrální
procesorové jednotky (CPU), paměti (RAM), grafických jednotek),
zobrazovací jednotka (včetně podsvícení), skříně a vnější rámy, externí
klávesnice, myš a/nebo trackpad, externí kabely pro napájení střídavým či
stejnosměrným proudem (včetně adaptérů a zdrojů).

▪ Ověření – ČP/produktový list o obsahem látek
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Počítače a monitory – zelená podmínka

▪ ZD - Pokud jsou obsaženy následující součásti, musí být snadno
dostupné a vyměnitelné s použitím běžně dostupných nástrojů (jako
jsou šroubovák, špachtle, kleště, pinzeta): počítače: i) pevný disk či
SSD, ii) paměť, iii) akumulátorové baterie, displeje: i) sestava
obrazovky a podsvícení LCD, ii) napájecí a řídicí desky plošných spojů,
iii) stojany (vyjma integrovaných do krytu).

▪ ZD - Akumulátorové baterie nesmí být v přenosných produktech
přilepené či připájené. Profesionální uživatel nebo servis musí být
schopen akumulátorové baterie vyměnit.
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Počítače a monitory – zelená podmínka

▪ ZD - Přítomnost nátěrů a povlaků nesmí mít výrazný dopad na houževnatost
plastového recyklátu vzniklého z těchto komponent po recyklaci a při zkoušení
podle normy ISO 18012 nebo ekvivalentní.

▪ ZD - Uchazeči zajistí službu opětovného použití a recyklace pro konkrétní
inventář vybavení, které dosáhlo konce provozní životnosti. Podají zprávu o
podílu opětovně využitého či recyklovaného vybavení. Uchazeč doloží způsob,
jakým zajistí následující aspekty celkové služby: sběr, zajištění důvěrnosti při
manipulaci a bezpečné vymazání dat (neprovádí-li se interně), zkoušení, servis a
modernizace, znovuuvedení na trh pro opětovné použití v EU, demontáž pro
recyklaci a likvidaci. Příprava položek pro opětovné použití či recyklaci a likvidaci
musí proběhnout zcela v souladu s požadavky čl. 8 a příloh VII a VIII
(přepracované) směrnice OEEZ 2012/19/EU21 .
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Počítače a monitory – zelené hodnocení

▪ ZD - Body budou přiděleny, pokud je produkt energeticky účinnější
než hodnota ETEC_MAX 6 u počítačů a hodnota PON_MAX u
monitorů. Tyto hodnoty se vypočítají v porovnání s minimálními
požadavky standardu Energy Star.

▪ ZD - Další body budou přiděleny za každý další rok záruky a servisní
smlouvy nabídnutý nad rámec minimální technické specifikace.
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Počítače a monitory – zelené hodnocení

▪ ZD - Body budou přiděleny za produkty, které mají následující
charakteristiky: paměť RAM — připájená paměť RAM s minimální
kapacitou 4 GB, — možnost vyměnit a modernizovat paměť RAM
(paticová konstrukce).

▪ ZD - Body budou přiděleny za vylepšenou výdrž akumulátorových baterií
delší než 300 cyklů (při uchování 80 % kapacity).

▪ ZD - Body budou přiděleny, pokud je hlavní deska plošných spojů „bez
halogenů“ podle normy IEC 61249-2-21 a požární zkouška simulující
nesprávnou likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení
prokazuje emise karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků
(PAU) 0,1 mg TEQ/g.
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Počítače a monitory – zelené hodnocení

▪ ZD - Body budou přiděleny za produkty, které prošly zkouškami
odolnosti podle norem IEC 60068, US MIL810G nebo ekvivalentních.
Nejvýše lze udělit x bodů [nutno upřesnit]: náhodný pád (x/4 bodů),
odolnost vůči otřesům (x/4 bodů), odolnost vůči vibracím (x/4 bodů),
odolnost obrazovky (x/8 bodů), Tepelné namáhání (x/8 bodů).
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Úklidové služby – zelená podmínka

▪ ZD – ČP v nabídce, že dodavatel dostojí požadavkům zadavatele na
používání ekologicky šetrných a zdravotně nezávadných postupů při
úklidu, úklidových prostředků a na dodávky ekologicky šetrného a
zdravotně nezávadného spotřebního materiálu a na zajištění
ekologického třídění odpadu, a to po celou dobu plnění veřejné
zakázky + definice

▪ Smlouva – mechanismus kontroly dodacích listů dodavatele (jejich
předkládání) + reálná kontrola - pokuta
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Úklidové služby – zelená podmínka

▪ ZD - Poskytovatel je povinen třídit odpad v případě, že organizace
odpad třídí a disponuje nádobami na tříděný odpad. V souladu se
zněním zákona č. 185/2001 Sb., o likvidaci odpadů, ve znění
pozdějších předpisů, jsou úklidové firmy povinny zabezpečit třídění
odpadu a udržování pořádku na těchto místech.

▪ Smlouva – mechanismus kontroly + sankce
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Úklidové služby – zelená podmínka

▪ ZD - při plnění veřejné zakázky používat pouze ekologicky šetrné a
zdravotně nezávadné úklidové prostředky a postupy a zajistit řádné
ekologické třídění odpadu, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.
Veškeré výrobky používané dodavatelem při plnění předmětu veřejné
zakázky musí splňovat kritéria ekologické šetrnosti definovaná buď
Ministerstvem životního prostředí v požadavcích pro propůjčení ochranné
známky „Ekologicky šetrný výrobek“ zveřejněných na stránce
http://www.ekoznacka.cz/seznam, nebo rovnocennými úklidovými
prostředky

▪ Smlouva – po dobu plnění zakázky musí poskytovatel služeb
dokumentovat typ a množství úklidových prostředků a podat o nich
nejméně dvakrát ročně veřejnému zadavateli zprávu.
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Úklidové služby – zelená podmínka x 
hodnocení
▪ ZD - používání čisticích prostředků, kterým byla udělena ekoznačka

EU pro čisticí prostředky na pevné povrchy nebo jiná příslušná
ekoznačka EN ISO 14024 typu I

▪ ZD – body budou přiděleny poměrně zakázkám podle % používaných
čisticích prostředků, kterým byla udělena ekoznačka EU pro čisticí
prostředky na pevné povrchy nebo jiná příslušná ekoznačka EN ISO
14024 typu I

▪ Smlouva – povinnost předložit seznam používaných prostředků +
kontrola + sankce
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Úklidové služby – zelená podmínka

▪ ZD - Nejméně X% veškerého textilního úklidového příslušenství (např.
prachovek, hlavic mopů), které bude používáno při plnění úkolů
spojených se zakázkou, musí být vyrobeno z mikrovlákna.

▪ ZD - Veškeré textilní úklidové příslušenství (např. prachovky, hlavice
mopů), které bude používáno při plnění úkolů spojených se
zakázkou, musí být vyrobeno z mikrovlákna nebo splňovat požadavky
ekoznačky EU pro textilní výrobky

▪ Smlouva – předložení seznamu textilního úklidového příslušenství +
mechanismus kontroly + sankce
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Úklidové služby – zelená podmínka

▪ ZD – Nejméně X%/veškerý nakupovaného objemu všech mýdel na
ruce, která budou dodávána v rámci zakázky uchazečem veřejnému
zadavateli, musí splňovat technické požadavky ekoznačky EU pro
oplachové kosmetické přípravky (nařízení EU)

▪ Obdobně textilní ručníky, ...

▪ Smlouva – prohlášení/seznam výrobků + povinnost aktualizace +
mechanismus kontroly + sankce
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Úklidové služby – sociální podmínka

▪ ZD – ČP v nabídce, že nejméně 2 osoby, které se budou podílet na plnění
veřejné zakázky, pochází či budou pocházet z řad dlouhodobě
nezaměstnaných osob, a účastník zadávacího řízení je přijal či přijme do
hlavního pracovního poměru + definice dlouhodobě nezaměstnaných
osob (uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím
plnění veřejné zakázky evidováni Úřadem práce po dobu alespoň 5 po
sobě jdoucích kalendářních měsíců) + splnění (dané osoby prokazatelně
ukončily evidenci na Úřadě práce v souvislosti s uzavřením
pracovněprávního vztahu)

▪ Smlouva – plnění pouze členy realizačního týmu (změny se souhlasem) +
kontrola

▪ Obdobně lze zdravotně postižní dle zákona č. 435/2004 Sb.)
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Kancelářský papír – zelená podmínka

▪ ZD - proces bělení musí být prováděn ekologicky, tj. bez použití
elementárního chloru (ECF) a kancelářský papír musí být založen na
bázi primárního vlákna pocházejícího ze zákonně nebo udržitelně
obhospodařovaných zdrojů

▪ Prokázání – technická dokumentace výrobce o technologickém
postupu při bělení + certifikáty kontrol dřevných vláken
certifikovaných jako FSC či PEFC, nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz
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Kancelářský papír – zelená podmínka

▪ ZD - Papír musí být vyroben ze 100 % sběrových papírových vláken,
minimálně s 65% obsahem recyklovaných vláken od konečného
spotřebitele. Sběrová papírová vlákna zahrnují jak recyklovaná vlákna
od konečného spotřebitele, tak recyklovaná vlákna z papíren, známá
také jako výmět. Spotřebitelská recyklovaná vlákna mohou pocházet
od spotřebitelů, z kanceláří, tiskáren, knihařství apod.
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Kancelářské potřeby – zelená podmínka

▪ ZD – požadavek na ekologicky šetrné výrobky, což jsou pro zadavatele
výrobky z recyklovaných materiálů či z přírodních materiálů z
legálních zdrojů a šetrně obhospodařovaných lesů, dále pak výrobky,
při jejichž výrobě není používán chlór pro bělení, a výrobky, které
prokazatelně vykazují šetrnost k životnímu prostředí či zohledňují
požadavky ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.
Splnění vyjmenovaných požadavků bylo třeba doložit ekoznačkami
(Ekologicky šetrný výrobek nebo ekvivalentní ekoznačky evropské či
zahraniční, např. EU Ecolabel, The Flower, Nordic Swan, Der Blaue
Engel).
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Nábytek – zelená podmínka

▪ ZD – Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat
více než 20% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin.
Změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-
isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát). Obsah těkavých organických
sloučenin lepidel a klihů používaných při montáži nábytku nesmí
překročit 10 % hmotnostních.

▪ ZD – Požadavek, aby nábytek nevylučoval zdraví škodlivé látky, nebyl
nadměrně barven a lakován, konkrétně aby určité truhlářské výrobky
(např. dýhované desky nebo HPL laminát) splňovaly požadavky
norem DIN EN 438, emisní třídu E1 dle normy EN 312 a klasifikaci dle
normy EN 312.
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Nábytek – zelená podmínka

▪ ZD - Uchazeč bude renovovat kusy nábytku poskytnuté veřejným
zadavatelem podle stanovených požadavků.

▪ ZD - Pokud jsou v čalounění nábytku použity pěnové vycpávkové
materiály, nesmějí se jako nadouvadla nebo pomocná nadouvací
činidla při výrobě těchto vycpávkových materiálů používat
halogenované organické sloučeniny.

▪ ZD - Veškeré dřevo použité v nábytku, jež má být podle smlouvy
dodáno, musí být vytěženo zákonně v souladu s nařízením (EU) č.
995/2010 („nařízení EU o dřevu“) .
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Stravování, catering - obecně

▪ Podpora sociálních podniků

▪ Používání kohoutkové vody k pití

▪ Lokální a sezónní produkty

▪ Fairtrade produkty nebo soulad s Usnesení Evropského parlamentu o
spravedlivém obchodu a rozvoji (2005/2245(INI)

▪ Požadavek českých potravin

▪ Potraviny z ekologického zemědělství

▪ Předcházení vzniku odpadu
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Stravování, catering – zelené hodnocení

▪ ZD - Alespoň X % z celkového objemu nákupů potravinářských a
nápojových výrobků musí vyhovovat nařízení (EU) 2018/8481 nebo jeho
následným změnám.

▪ ZD - Body budou přidělovány poměrně zakázkám, u kterých více než Y % z
celkového objemu nákupů masa a mléka (vyjma těch pocházejících z
ekologické produkce) bylo vyrobeno v souladu s požadavky systému
certifikace pro dobré životní podmínky zvířat.

▪ ZD - Body budou přidělovány poměrně zakázkám, u kterých byly
následující potraviny a nápoje vyrobeny a obchodovány v souladu s
požadavky systému certifikace pro spravedlivý a etický obchod, který
vyžaduje minimální certifikovaný obsah ve výši 90 %.
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Zdravotnictví – elektrická a elektronická 
zařízení
▪ Energetická náročnost přístrojů

o Režim vypnuto, zapnuto, pohotovost

▪ Přítomnost chemických látek zařazených na seznam látek
vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) (nařízení REACH)

▪ Požadavky na účinnost spotřeby vody
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Zdravotnictví – zelené hodnocení

▪ ZD - Body budou u EKG přiděleny, jestliže lze zařízení nakonfigurovat
tak, aby se po určité době nečinnosti nebo podle předem určeného
rozvrhu automaticky uvedlo do pohotovostního nebo vypnutého
režimu. U CT a MRI budou body přiděleny v případě, že je skener
vybaven režimem nízké spotřeby energie, který může aktivovat jeho
obsluha.

▪ ZD - Body budou přiděleny, jestliže zařízení je nebo může být
vybaveno měřicí jednotkou, aby bylo možné sledovat a evidovat
záznam aktuální spotřeby (elektřiny, vody (pokud je to relevantní) a
plynu (relevantní pro anesteziologická zařízení a zařízení pro
intenzivní péči).
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Zdravotnictví – zelené hodnocení

▪ ZD - Body budou přiděleny, jestliže zařízení obsahuje chladiva s
GWP100 (potenciálem globálního oteplování) < 10.

▪ ZD - Body budou přiděleny za anesteziologická zařízení pro
dlouhodobou a střednědobou léčbu, vybavená funkcí protitlakem
kompenzovaného nízkého průtoku4 v objemu nejvýše 2 litry.



www.ilconsulting.cz

Datová centra, serverovny, cloudové služby

▪ ZD - Body budou přidělovány na základě očekávané průměrné roční
úrovně využití serveru na základě požadavků veřejného zadavatele na
manipulaci a zpracování dat.

▪ ZD - Body budou přiděleny poskytovatelům služeb opětovného použití a
recyklace, kteří zajistí separaci a recyklaci desek plošných spojů a
externích kabelů nevhodných k opětovnému použití.

▪ ZD - Body budou přidělovány na základě odhadované spotřeby chladicí
energie potřebné k provozu navrhovaného datového centra za
referenčních klimatických podmínek pro dané místo. Body budou
přiděleny nabídce s nejlepším návrhem (plný počet určených bodů).
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Oděvy, obuv

▪ ZD – Předmět plnění (trička) musí být vyrobena v souladu s certifikací
podle mezinárodního standardu GOTS.

▪ ZD - V souladu se směrnicí EP a Rady č. 2014/24/EU, zejména její
přílohou X., jakož i standardy stanovenými úmluvami Mezinárodní
organizace práce, zadavatel požaduje, aby výrobce nabízeného a
dodávaného zboží, dodržoval při výrobním procesu minimálně
následující: zákaz nucené práce, zákaz dětské práce, bezpečné a
zdravotně nezávadné pracovní podmínky, platné pracovní smlouvy.
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Změna od 1.1.2022

§ 37a

Podmínka účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin

Veřejný zadavatel může v zadávacím řízení na dodávku potravin stanovit jako
podmínku účasti v zadávacím řízení dodání

a) místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce,

b) potraviny splňující certifikovaná schémata kvality nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a
potravin53), nebo

c) potraviny produkované v systému ekologického zemědělství.
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Kvalifikace

▪ § 28 odst. 1 písm. c)
způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku

▪ obligatorní a fakultativní

▪ lze posuzovat až u vybraného dodavatele (§ 39 odst. 4)

▪ nelze považovat jinou kvalifikaci, než umožňuje zákon

▪ zadavatel povinen stanovit co k prokázání požaduje
o § 45 odst. 4 – dodavatel může odkazem na IS veřejné správy

▪ kvalifikace vždy omezuje hospodářskou soutěž, ale nemá tak činit
nedůvodně (1 Afs 20/2008)
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Kvalifikace - obligatorní

1. základní způsobilost podle § 74
o v zemi sídla pravomocně odsouzen za trestný čin uvedený v příloze č. 3

o daňový nedoplatek

o nedoplatek na veřejném zdravotním pojištění

o nedoplatek na sociálním zabezpečení

o likvidace, insolvence, nucená správa

2. profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
o výpis z obchodního rejstříku – platný a autorizovaný (§ 45 odst. 4)
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Kvalifikace - fakultativní

1. profesní způsobilost podle § 77 odst. 2

o oprávnění k podnikání

o členství v profesní samosprávné komoře nebo jiné profesní organizaci

o odborná způsobilost vyžadovaná zvláštními předpisy

2. ekonomická kvalifikace

3. technická kvalifikace

přiměřeně vzhledem ke složitosti 
a rozsahu VZ
+ stanovit kritéria a jejich 
minimální úroveň
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Základní způsobilost

▪ nelze prokázat jinou osobou

▪ § 75 prokázání ve vztahu k ČR

▪ lze prokázat i prostřednictvím seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226)
nebo systému certifikovaných dodavatelů (§ 233)

▪ § 75 odst. 2 – výjimka z nutnosti prokázání ZZ
o vyloučení by znemožnilo zadávání VZ v tomto zadávacím řízení

o naléhavý veřejný zájem (zejména zdraví, životní prostředí) vyžaduje zadání

➢ poměřovat, co nesplňuje ve vztahu k předmětu VZ a veřejnému zájmu
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Obnovení způsobilosti účastníka
▪ § 76

Účastník zadávacího řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti podle §
74 nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 a 6 obnovil svou způsobilost k
účasti v zadávacím řízení, pokud v průběhu zadávacího řízení zadavateli doloží, že přijal
dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník zadávacího řízení
pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.

➢ uhrazení dlužné částky

➢ úplná úhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením

➢ aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum

➢ přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti
trestné činnosti nebo pochybením

o zadavatel posuzuje dostatečnost nápravných opatření
➢ nevyloučí nebo předchozí vyloučení zruší
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Profesní způsobilost

▪ veřejnoprávní autorizace k výkonu činnosti, která je předmětem VZ

▪ fakultativní lze prokázat i prostřednictvím poddodavatele

▪ lze prokázat i prostřednictvím seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§
226) nebo systému certifikovaných dodavatelů (§ 233)
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Ekonomická kvalifikace

▪ § 78 odst. 1

1. minimální roční obrat (celkový)
➢ doložení výkazem zisku a ztrát

2. obrat dosažený s ohledem na předmět veřejné zakázky (specifický)
➢ zadavatel musí stanovit, jak doložit

o nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období

o výše ročního obratu nesmí přesáhnout dvojnásobek předpokládané hodnoty
veřejné zakázky – výjimka z důvodu zvláštního rizika (odst. 3)
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Technická kvalifikace
▪ § 79 odst. 1

za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a
zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě

▪ § 79 odst. 5 taxativní výčet
o reference
o personální kapacity, vzdělávání a odborná kvalifikace osob
o technické vybavení a kapacita
o popis dodavatelského řetězce
o opatření z hlediska ochrany životního prostředí
o přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců
o přehled nástrojů a zařízení
o vzory, popisy nebo fotografie výrobků k dodání
o doklad o shodě výrovku s technickou normou
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Technická kvalifikace - reference

▪ § 79 odst. 2 písm. a)
seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení
včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto
prací; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než posledních
5 let před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené
úrovně hospodářské soutěže

▪ § 79 odst. 2 písm. b)
seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu
delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro
zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže
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Prokazování technické kvalifikace

▪ § 45 odst. 2 – kromě referencí
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný
doklad.

▪ § 73 odst. 5 – reference
Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle odstavce 2 písm. a) a b) je zejména
smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele

➢ využitelnost u referencí na dodávky a služby

▪ § 79 odst. 4 – společně s jinými dodavateli
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Prokazovaná kvalifikace jinými osobami

▪ § 83 odst. 1
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob.

➢ kvalifikační poddodavatel nebo jiná osoba

o dodavatel předkládá doklady prokazující
➢ základní způsobilost a profesní způsobilost odst. 1

➢ splnění chybějící části kvalifikace

➢ písemný závazek - společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění VZ (u referencí i
závazek, že činnost ke které se reference váží vykoná)
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Prokázání kvalifikace poddodavatele

▪ § 85
Zadavatel může požadovat, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující
základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 jeho poddodavatelů. V
takovém případě je zadavatel povinen v zadávací dokumentaci stanovit rozsah
požadovaných kritérií způsobilosti, způsob jejich prokázání a případné sankce za nesplnění
povinnosti nahradit poddodavatele

➢ neprokázání – může/nemusí požadovat nahrazení poddodavatele (musí stanovit
předem)
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Doklady o kvalifikaci
▪ § 45 odst. 1

pokud tento zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie
dokladu, nestanoví-li tento zákon jinak

▪ § 45 odst. 4
povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace
vedené v informačním systému veřejné správy

▪ § 86 odst. 2
pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel v žádosti o účast,
předběžné nabídce nebo nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením

▪ § 86 odst. 3
před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy
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Změny kvalifikace

▪ § 88 odst. 1
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od
oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může
tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.

➢ oznamovací povinnost nevzniká, pokud podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek nebo nedošlo k ovlivnění kritérií pro
snížení počtu účastníků nebo nabídek

▪ § 88 odst. 2
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
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Vymezení předmětu veřejné zakázky – Je to 
důležité?
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Podmínky účasti
▪ § 37

a) podmínky kvalifikace

b) technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky

c) obchodní a smluvní podmínky

d) zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky
➢ životní prostředí, sociální důsledky, hospodářské oblasti nebo inovace



www.ilconsulting.cz

Vliv na proces zadávání a přezkum

▪ množství žádostí o vysvětlení

▪ žádná nabídka

▪ námitky

▪ neporovnatelné nabídky

▪ porušení zákona
o nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky

o nezákonné použití odkazu

o diskriminace
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Vymezení předmětu - ZZVZ

▪ technické podmínky = požadavky na vlastnosti
o parametry vyjadřující požadavky na výkon nebo funkci

o popis účelu nebo potřeb, které mají být naplněny

o odkaz na normy nebo technické dokumenty

o odkaz na štítky

o charakteristika z hlediska vlivu na ŽP

o odkaz na výrobní proces nebo metodu poskytování

o proces spojený s jinou fází životního cyklu (související a přiměřené)
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Požadavky na výkon nebo funkci

▪ technická specifikace na ovládací skříňky (dotykový displej minimálně 7“, indikace stavu zapnutí, hřibové
tlačítko pro realizaci nouzového zastavení, …)

▪ technická specifikace stolních počítačů (minimální požadavky na CPU, typ a instalovaná velikost operační
paměti, minimální kapacita pevného disku, …)

▪ požadavky na osobní automobil (maximální zdvihový objem motoru, minimální výkon motoru, minimálně
šestistupňová automatická převodovka, …)

▪ požadované vlastnosti a funkce nemocničního informačního systému (vkládat a vyhledávat pacienty do/z
registru, popis operačního výkonu, funkcionalita pro objednávání pacientů k operaci do diářů operačních
sálů, …)

▪ specifikace školení (počet účastníků, časový rozsah, forma, místo školení, …)

▪ specifikace potřebné kvality náhradních dílů (požadavek akceptovatelnosti pojišťovnou a zákaz používání
repasovaných náhradních dílů)
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Požadavky na výkon nebo funkci
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Požadavky na výkon nebo funkci
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Požadavky na výkon nebo funkci v praxi

▪ požadavek na přesné rozměry notebooku
o výška – 23, 1 cm

o šířka – 32, 5 cm

o hloubka – 21, 6 cm
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Co takhle?

▪ požadavek na rozměry notebooku
o výška – 23 cm

o šířka – 32 cm

o hloubka – 21 cm

NEBO

▪ požadavek na rozměry notebooku
o výška – max. 23 cm

o šířka – max. 32 cm

o hloubka – max. 21 cm
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Požadavky na výkon nebo funkci

▪ metoda Design & Build

o stanovení cíle a následného společném zadání projekčních, inženýrských i
realizačních činností vyhovující ustanovení § 92 odst. 2 zákona

▪ Cíl: zajištění tepelného komfortu v nemocnici pro pacienty i personál
(snížení teploty v letních měsících)
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Požadavky na výkon nebo funkci

▪ vybraný dodavatel zajistí kompletní projektový a inženýrský servis, a
tedy zpracování veškeré nezbytné projektové dokumentace a všech
dalších dokumentů potřebných k řádné realizaci veřejné zakázky,
inženýrskou činnost při zajištění veškerých potřebných povolení, a
dále zajistí samotnou výstavbu dle parametrů na výkon a funkci
stanovených zadavatelem
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Požadavky na výkon nebo funkci

▪ Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a
následná dodávka a montáž technologie, nutné k distribuci signálu pro
mobilní operátory (O2, T-mobile, Vodafone) v nově postavených a
stavebně dokončených pavilonech A a Z. Dodavatel navrhne technologii,
aby splnila požadavky zadavatele a následující podmínky účasti v
zadávacím řízení: distribuce signálu 3g/4g (pásma 800, 900, 1800, 2100 a
2600 MHz) výše uvedených mobilních operátorů v pavilonech J a K v
úrovni nutné pro využití v mobilních telefonech, splnění všech zákonných
požadavků a norem na provedení, uvedení stavby po dokončení do
původního stavu po stavební stránce, zařízení nesmí jakkoliv omezit
funkčnost lékařských technologií, možnost dodatečného rozšíření o
radiové zařízení pro distribuci signálu pro složky IZS – na zvážení v rámci
projektování.“
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Požadavek na výkon a funkci

▪ předmětem VZ
o vypracování projektové dokumentace a následná dodávka a montáž

technologie

o zajistí distribuci signálu 3g/4g (pásma 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz)

o v nově postavených a stavebně dokončených pavilonech A a Z

o požadavky zákona o elektronických komunikacích

o uvedení stavby po dokončení do původního stavu po stavební stránce

o nesmí jakkoliv omezit funkčnost lékařských technologií
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Popis účelu nebo potřeb

▪ zajištění bezproblémového chodu zadavatele, zvýšení komfortu ovládání, údržby,
bezpečnosti

▪ požadavek na zajištění (určitého množství) vývojových a analytických kapacit pro zajištění
vývoje a údržby, dokumentaci a optimalizaci systému webových aplikací

▪ poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zejména ve formě
poskytování odborných konzultací a porad, zpracovávání právních analýz, stanovisek,
podávání posudků a doporučení, dále v sepisu a revizi metodik a vnitřních předpisů, smluvní
dokumentace a dalších právních dokumentů, jakož i v zastupování zadavatele v jednání s
protistranami, orgány veřejné moci a obchodními partnery
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Normy nebo technické dokumenty

▪ preference použití norem nebo technických dokumentů

▪ u každého odkazu umožnit rovnocenné řešení

▪ nesmí odmítnout splnění rovnocenných požadavků jiným způsobem
požadavky normy nebo technického dokumentu

▪ normy jako způsob ověření požadavků
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Normy nebo technické dokumenty
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Štítky

▪ osvědčení, že plnění vyhovuje požadovaným vlastnostem
o kritéria souvisí s předmětem VZ

o vhodné pro vymezení vlastností předmětu VZ

o objektivně ověřitelné a nediskriminační podmínky přidělení

o přidělování v otevřené a transparentní proceduře

o přípustné všem osobám, které mají zájem

o podmínky pro přidělení nejsou stanoveny osobou, nad kterou zadavatel
vykonává rozhodující vliv

▪ lze požadovat jen některé vlastnosti štítku
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Lze kombinace?
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Fakultativně

▪ charakteristiky z hlediska vlivu na ŽP
o požadavek na absenci či alespoň velmi malý obsah formaldehydu a těkavých organických látek

v nábytku
o požadovat výrobky splňující normy ENERGY STAR pro energetický výkon
o požadavek, aby úklidové prostředky splňovaly kritéria ekoznačky EU květina nebo pro propůjčení

ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek pro danou produktovou skupinu.

▪ výrobní proces
o požadavek zadavatele, aby poptávaná trička jako předmět veřejné zakázky byla vyrobena

v souladu s certifikací podle mezinárodního standardu GOTS, který zohledňuje celý výrobní
proces „od statku po továrnu

▪ metoda poskytování
o požadavek zadavatele na vývoj a implementaci softwaru agilními metodikami

▪ proces spojený s jinou fází ŽC
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Použití (přímého a nepřímého)odkazu

1. je-li to odůvodněno předmětem VZ
o kompatibilita

o objektivní požadavek na konkrétní výrobek

2. technické podmínky nemohou být dostatečně přesně a
srozumitelně stanoveny dle § 89 odst. 1 + možnost nabídnout
rovnocenné řešení
o nezúží okruh dodavatelů (6 As 236/2018)

o rovnocenné řešení neliberuje (62 Af 30/2010)

o dostatečné vymezení předmětu ( 62 Af 3/2017)
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Použití odkazu v praxi – v pořádku?

▪ zdivo z bloků Porotherm

▪ elektrokotel Dakon PTE 17

▪ prostorový regulátor teploty Honeywell CMZone CM67 Z

▪ izolace stropu z rohoží Rockwool

▪ okno střešní Velux pro odvod kouře s motorem a řídící jednotkou ,
GGU 0073G40, 1140/1178
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Použití odkazu v praxi – v pořádku?

▪ počítač HP Compaq dc7900 small form factor (FU227EA)

▪ 19 palcový širokoúhlý displej LCD HP LE1901 wi (NP447AA)

▪ tiskárna HP Color LaserJet CP1515n (CC377A)

▪ plochý digitální skener HP Scanjet 5590 (L 1910A)
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Použití odkazu v praxi

„Systém bude kompatibilní se standardem DICOM verze 3.0.“

„Zálohovací software musí být kompatibilní se stávajícím zálohovacím
řešením Veeam Backup Essentials Enterprise“
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Použití odkazu v praxi

„zachování plné kompatibility se stávající dopravní ústřednou typu
SIEMENS SCALA 1.5 vybavenou přenosovým protokolem CANTO 1.3,
instalovanou v rámci ASŘD v Plzni“

„řadiče nabízené uchazečem musí obousměrně komunikovat se stávající
dopravní ústřednou přes výše uvedený přenosový protokol CANTO 1.3 s
využitím celého rozsahu funkcí tohoto protokol“
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Komunikační kompatibilita

Migrace dat

Vendor Lock-in
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A na co nezapomenout…

▪ jasně – musí být objektivně (ideálně tedy všem dodavatelům na
relevantním trhu) zcela jasné, co přesně zadavatel poptává (rozsudek
Krajského soudu v Brně č.j. 29 Af 22/2016-54 ze dne 26.2.2018),

▪ korektně – vymezení předmětu veřejné zakázky nemůže bez
(objektivního) důvodu zvýhodňovat či znevýhodňovat některé dodavatele,

▪ a způsobem umožňující podání porovnatelných nabídek – předmět
veřejné zakázky musí být vymezen tak, aby mohl být dodavateli naceněn,
resp. nahodnocen ve shodném rozsahu a podané nabídky tak byly
porovnatelné (rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 Af 43/2013-106 ze
dne 26.9.2014).
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Tak jdeme na to…
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Objasnění a doplnění údajů, dokladů, vzorků 
nebo modelů
▪ Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby

účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady,
vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo
modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu
prodloužit nebo prominout její zmeškání.

▪ Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li tento
zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle odstavce 1 o
údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií
hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění
podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro
posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.

▪ Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková
nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.
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Změna hodnocených údajů

▪ podle § 46 ZZVZ

▪ 6 As 172/2018
o oprava číselných hodnocených údajů pouze s ohledem na výjimečné

okolnosti

o charakter chyby

▪ 62 Af 50/2010
o účastník se na první pohled dopustil chyby – zřejmé, lehce popsatelné a

zároveň zřejmě lehce vysvětlitelné
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Hodnocení nabídek

▪ § 114
o nabídky hodnoceny podle ekonomické výhodnosti

o ekonomická výhodnost
➢ nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality

➢ nejvýhodnější poměr nákladů životního cyklu a kvality

➢ nejnižší nabídková cena

➢ nejnižší náklady životního cyklu

o u některých zakázek nelze pouze dle nejnižší nabídkové ceny (§ 114 odst. 3)

o zadavatel může stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu (§ 116 odst. 4)
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Pravidla pro hodnocení

Kritéria hodnocení
Váha HK nebo jiný 
matematický vztah

Metodu vyhodnocení 
nabídek

„zadávací dokumentacemusí být jednoznačná, jelikož musí být zcela patrno, v jakých
otázkách a jak konkrétně spolu budou jednotlivé nabídky „soutěžit“. Rovněž
jednotlivá dílčí kritéria a jejich hodnocení musí být natolik konkrétní, přesné a
jednoznačné, aby se každému z uchazečů dostalo informací téhož materiálního
obsahu a aby bylo následně zřetelně přezkoumatelné, zda zadavatel hodnotil
nabídky tak, jak předeslal v zadávacích podmínkách. Nemůže tedy obstát taková
zadávací dokumentace, z níž požadavky na zpracování nabídky a následně hodnotící
kritéria nejsou zcela srozumitelná a jednoznačná, tj. pokud objektivně připouštějí
rozdílný výklad a vzniká tak interpretační nejistota“

2 Afs 86/2008-222
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Kritéria kvality
▪ § 116

„Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen
stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska
spojená s předmětem veřejné zakázky.“

▪ Kritérii kvality mohou být zejména
o technická úroveň
o estetická a funkční vlastnosti
o uživatelská přístupnost
o sociální, environmentální nebo inovační aspekty
o organizaci, kvalifikaci nebo zkušenosti
o úroveň servisních služeb
o podmínky a lhůty dodání
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Kritéria kvality

MUSÍ

NESMÍ

Spojená s předmětem VZ

Porovnatelná a ověřitelná

Smluvní podmínky, jejichž účelem je 
utvrzení povinnosti dodavatele, nebo 

platební podmínky
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Preference kvalitativních HK
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Preference kvalitativních HK

„Cílem musí být nejen cenově nejvýhodnější, ale především i
kvalitativně odpovídající plnění veřejné zakázky. Zadavatel by měl v
rámci veřejné zakázky dostat odpovídající hodnotu za peníze“, čehož
má být dosahováno především zvýšením „podílu zakázek soutěžených
kritériem kvality v porovnání se zakázkami soutěženými pouze
cenou“. (DZ)
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62 Af 30/2017-357 
„[j]ak u kritérií (případně subkritérií) kvantitativních, tak kvalitativních (u nich
snad ještě o to více, neboť u kvalitativních kritérií nelze způsob hodnocení
dovodit pomocí zřejmých matematických metod) tedy musí být uveden
postup a způsob, jakým budou jednotlivé nabídky hodnoceny, porovnány a
„poměřovány“. Pokud objektivně ze zadávací dokumentace není zřejmé, co a
jakým způsobem bude v nabídkách hodnoceno, event. ohledně této otázky
existuje více možných výkladů, pak nemůže takováto interpretační nejistota
jít k tíži žádného z dodavatelů, nýbrž zadavatele samotného.“

„Pokud objektivně ze zadávací dokumentace není zřejmé, co a jakým
způsobem bude v nabídkách hodnoceno, event. ohledně této otázky existuje
více možných výkladů, pak nemůže takováto interpretační nejistota jít k tíži
žádného z dodavatelů, nýbrž zadavatele samotného.“
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31 Af 28/2013

„… v případě pozáručního servisu musí být jednoznačně definována
nejen délka, ale také i charakter poskytovaného servisu, aby měl
zadavatel jistotu, že mu bude požadované plnění poskytováno v
požadovaném rozsahu a délce. Je tedy opodstatněné, aby žalobkyně
požadovala vyjádření délky pozáruční doby, avšak pouze za
předpokladu, že je jasně definován rozsah služeb v rámci pozáručního
servisu.“
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9 As 115/2014 

„pozáruční doba či pozáruční servis jsou pojmy, které právní řád nezná a
své podoby nabývají vždy ve spojení s konkrétně vymezenými právy a
povinnostmi v konkrétní smlouvě. Rozhodně nelze dovodit, že by tyto pojmy
měly jakýkoliv ustálený význam. … Uvedené tedy znamená zcela vágní a
smluvně jakkoliv nezajištěnou „ochotu“ dodavatele, když ostatně daný termín
není ani nijak upraven ve smlouvě s vítězným dodavatelem. Dodavatel tak
vlastně žádnou povinnost nemá, neboť se nemusí se zadavatelem domluvit
na podmínkách provedení konkrétní pozáruční opravy. Není ani zajištěno, že
se zadavatelem bude vůbec jakkoliv jednat. Nelze navíc přehlédnout vítězným
uchazečem nabídnutou pozáruční dobu 50 let, která zjevně měla vliv na
bodové hodnocení jeho nabídky. Jedná se o kvalitativně stejný závazek, jako
kdyby zadavateli dodavatel přislíbil, že pokud se dohodnou, tak mu možná
něco někdy dá během následujících 50-ti let.“
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Hodnotící kritéria
▪ nesmí připouštět dvojí výklad

logický vs. gramatický (62 Af 5/2010)

▪ obsah pojmu musí být dostatečně vymezen (31 Af 194/2013)
▪ vs tzv. obecné/oborové notoriety (62 Af 36/2012)
▪ není možné – příklad, minimální úroveň (30 Af 15/2015)

▪ možnost dovysvětlit HK dílčím HK (62 Af 47/2011)

▪ zamýšlená „mezera“ v hodnocení (6 As 138/2017)

▪ relevance žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek
(62 Af 36/2012 vs. 6 As 113/2019?)
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Náklady životního cyklu

Náklady zadavatele a 
jiných uživatelů v 

průběhu životního cyklu

Náklady způsobené 
dopady do životního 

prostředí (vyčíslitelné)

Ostatní 
pořizovací 

náklady

Náklady 
související s 

užíváním

Náklady na 
údržbu 

Náklady spojené 
s koncem 
životnosti

„aby zadavatel mohl lépe zhodnotit nejen cenu, kterou zaplatí za pořízení požadovaného
plnění, ale i náklady životního cyklu tohoto plnění, které mohou často pořizovací cenu
mnohonásobně převýšit. Jinak řečeno, nejlevnější nabídka není vždy ekonomicky
nejvýhodnější, zadavatel může pořídit nejlevnější plnění, ale jeho provoz, údržba a další
nezbytné náklady ho mohou stát v konečném důsledku daleko více, než kdyby
na počátku investoval větší částku a pořídil plnění kvalitněji“

ÚOHS-S367/2012/VZ-22545/2012/514/MDI
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Metoda pro stanovená nákladů ŽC

Metodu ke stanovení 
nákladů ŽC

Údaje, která mají 
účastníci poskytnout

Objektivně ověřitelných a 
nediskriminačních kritériích 

Přístupná všem dodavatelům

Založená na údajích, které mohou 
dodavatelé poskytnout bez 

nepřiměřeného úsilí
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Odbavovací systém - Pardubice

▪ Celková nabídková cena

1. Cena za dodávku, montáž a zprovoznění

2. Měsíční servisní poplatek (Ps)

3. Cena za 1 hodinu mimozáručního servisu (Ph)

4. Platba za výjezd k mimozáručnímu servisu (Pv)

𝑁Ž𝐶 = 𝐶𝑑 + 120 ∗ 𝑃𝑠 + 240 ∗ 𝑃𝑣 + 2000 ∗ 𝑃ℎ
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Nemocniční informační systém

▪ Celková nabídková cena – náklady životního cyklu
1. Cena plnění za dodávku a implementaci NIS

Cena za licenci

Cena za jeden člověkoden (projektový vedoucí, konzultant, programátor)

2. Cena plnění za následnou podporu a servisní služby
Měsíční paušální cena za údržbu NIS

Cena za jeden člověkoden rozvoje (konzultant, programátor)

3. Ostatní náklady životního cyklu
Veškeré dodatečné náklady zadavatele na hardware a software nezbytný pro spěšnou a funkční
implementaci NIS



www.ilconsulting.cz

Generální dodávka stavby
„Za objektivní měřítko ekonomické výhodnosti nabídky považuje Zadavatel celkové náklady,
které vynaloží na pořízení zadávaného díla a na vytápění, ohřev teplé užitkové vody, chlazení,
větrání a udržování vlhkosti vzduchu v budovaném díle za prvních 25 let jeho provozu,
s přihlédnutím k časové hodnotě vynaložených peněz. Ekonomická výhodnost nabídky je proto –
při cenách elektrické energie a tepla a při režimu využívání díla shodných pro všechny nabídky -
závislá na nabídkové ceně díla a na technických parametrech nabízeného díla významných
pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, chlazení, větrání a udržování vlhkosti vzduchu v něm.“

▪ Hodnotící kritéria

1.Nabídková cena
2.Technické parametry nabízeného díla významné pro vytápění, ohřev teplé užitkové
vody, chlazení, větrání a udržování vlhkosti vzduchu v něm

▪ Váha HK nestanovena – součet obou hodnot
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Postup při hodnocení nabídek

▪ § 119
o zadavatel provede hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení nabídek

uvedených v zadávací dokumentaci

o zadavatel pořídí písemnou zprávu o hodnocení nabídek
➢ identifikaci zadávacího řízení

➢ fyzické osoby, které se na hodnocení podílely

➢ seznam hodnocených nabídek

➢ popis hodnocení
1. hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,

2. popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení,

3. popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení a

4. výsledek hodnocení nabídek.
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Postup při hodnocení nabídek

▪ zpráva o hodnocení nabídek

„Zadavatel pořídí písemnou zprávu o hodnocení nabídek, ve které uvede popis hodnocení,
ze kterého budou zřejmé hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,
popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení, popis srovnání
hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení a výsledek hodnocení
nabídek.“

▪ význam (30 Af 104/2012)
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Postup při hodnocení nabídek

▪ nezávislost na stanovení HK (31 Af 194/2013)

▪ vyšší požadavky v případě hodnocení kvantitativních HK
(30 Af 15/2015)

▪ povinnost zachovat jednotný „standard hodnocení“ (62 Af 36/2012)

▪ užívání neurčitých pojmů (30 Af 104/2012)

▪ vnitřní myšlenkové pochody a kvalita výběru nejvhodnější nabídky (9 Afs
86/2012)

▪ hodnotící subjekt – hodnotící komice, externí subjekt (30 Af 9/2015),
expertní skupina (31 Af 9/2015)
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Stanovení váhy jednotlivým HK

Počet bodů kritéria =
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑧𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑗𝑙𝑒𝑝ší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦
∗ 100

Počet bodů kritéria =
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑧𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦

𝑧𝑎𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒𝑚 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑒𝑛á 𝑖𝑑𝑒á𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
∗ 100
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Mimořádně nízká nabídková cena

▪ zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit
o cenu nebo náklady, které bude považovat za mimořádně nízkou nabídkovou

cenu

o způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny

▪ žádost o vysvětlení způsobu stanovení nabídkové ceny
o zadavatel musí požadovat potvrzení, že

➢ při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů
vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv

➢ neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu
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Mimořádně nízká nabídková cena
▪ objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny

o potvrdit požadované skutečnosti
o zdůvodnit mimořádně nízkou nabídkovou cenu

➢ ekonomickými aspekty výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo konstrukčních metod
➢ použití technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, které má účastník

zadávacího řízení k dispozici pro plnění veřejné zakázky
➢ originalita stavebních prací, dodávek nebo služeb

▪ zadavatel posoudí objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny

▪ musí vyloučit
o porušování právních předpisů
o z důvodu veřejné podpory
o neobsahuje potvrzení požadovaných skutečností
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Zadávací lhůta

▪ Zadavatel může stanovit zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po
kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení
odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání
nabídek. Zadávací lhůta musí být stanovena přiměřeně s ohledem na
druh zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky.

▪ Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít
smlouvu podle § 246.

▪ Pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele v zadávací
lhůtě, platí, že zadávací řízení je ukončeno.
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Jistota
▪ § 41 odst. 1 – při stanovení zadávací lhůty, ve lhůtě pro podání

nabídek

▪ § 41 odst. 2 – maximálně ve výši 2 % PH (5 % PH při použití
elektronické aukce)

▪ § 41 odst. 3, 4 – formou
o složení peněžní částky na účet zadavatele – sdělení o provedení platby
o bankovní zárukou – originál záruční listiny
o pojištění záruky – písemné prohlášení pojistitele

▪ § 41 odst. 5 – platnost záruk po celou dobu trvání zadávací lhůty
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Jistota

▪ § 41 odst. 6 – zadavatel bez zbytečného odkladu
o peněžní jistotu včetně úroků

o originál záruční listiny

o písemné prohlášení pojistitele

➢ po uplynutí zadávací lhůty

➢ po zániku účasti v zadávacím řízení před uplynutím zadávací lhůty

▪ § 40 odst. 4 - zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele v
zadávací lhůtě – zadávací řízení je ukončeno
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Jistota
▪ § 41 odst. 8 – právo na plnění z jistoty, pokud účastníku během

zadávací lhůty zanikne účast v zadávacím řízení pro vyloučení podle

o § 122 odst. 7 – „Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který
nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle odstavce 3 nebo 5 nebo
výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.“

- kvalifikace

- skuteční majitelé

o § 124 odst. 2 – „Vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost podle
odstavce 1 (bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu – pozn.), může
zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit.“



www.ilconsulting.cz

Předpokládaná hodnota VZ pravidelné 
povahy
▪ § 19

(1) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo
trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako

a) skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12
měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo
cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo
b) součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během
následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje
podle písmene a).

(2) Má-li být smlouva uzavřena na dobu delší než 12 měsíců, upraví se předpokládaná hodnota
veřejné zakázky stanovená podle odstavce 1 podle § 20 nebo 21.

(3) Za veřejné zakázky podle odstavce 1 se nepovažují veřejné zakázky s takovým předmětem, jehož
jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či
služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb.
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Předpokládaná hodnota VZ pravidelné povahy

▪ 8 Afs 31/2011
„Postupný vznik potřeb řešit různé právní otázky však není dostatečným důvodem pro rozdělování
právních služeb na jednotlivé veřejné zakázky, jak bylo výše vysvětleno. Postupné vyvstávání
nových právních otázek, které zadavatel musí řešit, zapadá do koncepce vytvořené krajským
soudem: uchazeč je zavázán poskytovat právní služby, jejichž potřeba vyvstane v určitém časovém
období. Také v posuzovaném případě, přestože (jak stěžovatel tvrdil) vyvstala potřeba uzavřít
smlouvu na posouzení postupu Pozemkového fondu neočekávaně, vyřešil snadno takto nastalou
situaci uzavřením smlouvy se stejným subjektem, s nímž měl uzavřeno již několik smluv
předešlých. Argument stěžovatele by tak měl smysl pouze pokud by jím byla tvrzena nutnost
vyhledat jiný, odlišně odborně specializovaný subjekt, a s ním teprve uzavřít smlouvu na tyto
specifické právní služby. Fakt, že byla smlouva uzavřena opět se stěžovatelem, podporuje výklad
krajského soudu, že žalobci mohli uzavřít jedinou smlouvu o právních službách, která by obsáhla
veškeré, byť snad i později vzniklé potřeby žalobce b).“
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Rámcová dohoda

▪ ujednání rámcových podmínek (zejména ceny, kvality, kvantity),
které jsou závazné po dobu trvání rámcové dohody

▪ trvání rámcové dohody nesmí být delší než 4 roky (kromě
výjimečných a řádně odůvodněných případů vztahujících se k
předmětu)

▪ zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu
o podmínek rámcové dohody

o při zadávání VZ na základě rámcové dohody
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Rámcová dohoda

▪ zadavatel zadává s ohledem na předpokládanou hodnotu (plnění,
které bude na základě rámcové dohody poskytnuto) v nadlimitním
nebo podlimitním režimu v některém ze zadávacích řízení

▪ ZD – definován zadavatel/é i dodavatel/é (a jejich počet)

▪ zákaz rozšíření okruhu zadavatelů nebo dodavatelů

▪ uzavírání zakázek na základě rámcové dohody
o s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody

o bez obnovení soutěže (s podmínkami)

o kombinací (podmínky pro zadávání VZ bez soutěže)
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Rámcová dohoda

▪ výběr účastníků rámcové dohody
o podle pravidel pro výběr dodavatel

▪ zadávání VZ na základě rámcové dohody
o bez obnovení soutěže – podle podmínek rámcové dohody

o s obnovením – vyzve k podání nabídek a hodnocení

▪ ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody
o trvání rámcové dohody delší než 1 rok – zadavatel může po uplynutí každého

roku požadovat předložení dokladů o kvalifikaci



www.ilconsulting.cz

Dynamický nákupní systém

▪ zadavatel může zavést plně elektronický, otevřený systém pro
zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného,
obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací

▪ při zavádění postupuje zadavatel v zadávacím řízení přiměřeně podle
pravidel pro užší řízení

▪ zadavatel může DNS rozdělit do kategorií podle předmětu VZ nebo
jejich územního rozsahu

▪ DNS se považuje za zavedený po uplynutí „blokačních“ lhůt (§ 139
odst. 7)
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Dynamický nákupní systém

▪ zadavatel umožní po celou dobu trvání dynamického nákupního
systému každému dodavateli podat žádost o účast – posoudí ji do 10
dnů od doručení

▪ zadavatel může ověřovat splnění kvalifikace po celou dobu trvání
DNS

▪ zadávání VZ v DNS
o zadavatel odešle všem dodavatelům zařazeným do DNS výzvu k podání

nabídky (nebo jen v rámci kategorie)
o dodavatelé podají nabídky
o zadavatel vybere na základě kritérií uvedených ve výzvě
o zadavatel může uzavřít smlouvu i před uplynutím lhůty pro podání námitek
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Děkuji za pozornost!

jelinek@ilconsulting.cz


