KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor analýz a podpory řízení
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Postup zadávání veřejných zakázek – jednotlivé druhy řízení
V dokumentu jsou stručně popsány kroky, které je ze zákona nutné učinit v jednotlivých
typech zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
účinném od 1. 4. 2012.
VÝČET KROKŮ MÁ POUZE CHARAKTER ORIENTAČNÍ POMŮCKY, POPIS KROKŮ JE
ZJEDNODUŠEN. VŽDY JE NUTNO DETAILNĚ POSTUPOVAT V SOULADU
S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI ZÁKONA.
!!!! Podtrženy jsou nové postupy a změny po novele provedené zákonem č. 55/2012 Sb.!!!!
Barevně jsou odlišeny 3 fáze řízení:
Přípravná fáze – možno připravit před zahájením řízení
Průběh řízení
Po uzavření smlouvy
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I.

Postup v otevřeném řízení – veřejný zadavatel

1. Předběžné oznámení - § 86 (povinnost u veřejných zadavatelů 1 měsíc před zahájením
ZŘ). Součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.
2. Oznámení otevřeného řízení (formulář oznámení o zakázce – publikace Věstník
Společenství – povinnost u nadlimitních veřejných zakázek, Věstník veřejných zakázek,
jiný způsob).
3. Zadavatel v otevřeném řízení, s výjimkou postupu sektorového zadavatele podle § 33,
uveřejnění na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne
uveřejnění oznámení zadávacího řízení, a to alespoň do konce lhůty pro podání
nabídek; to neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných
informací (§ 48).
4. Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá
či odešle zadavatel dodavateli v otevřeném řízení nejpozději do 3 pracovních dnů ode
dne doručení písemné žádosti dodavatele (§ 48 odst. 3).
5. Odůvodnění veřejné zakázky (§ 156) - publikace do 3 pracovních dnů od oznámení
zahájení zadávacího řízení.
6. Dodatečné informace se zveřejní na profilu zadavatele (§ 49) a zašlou ve lhůtě všem
známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým
byla zadávací dokumentace poskytnuta.
7. Podání nabídky – listinná či elektronická forma.
8. Otevírání obálek s nabídkami – sdělují se rovněž další údaje (§ 71).
9. Posouzení, kvalifikace dodavatelů. Vyloučení dodavatelů, kteří nesplnili kvalifikaci (§ 59
a § 60).
10. Posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách (§ 76), posouzení nabídek z pohledu mimořádně
nízké nabídkové ceny (§ 77).
11. Hodnocení nabídek (nejnižší cena nebo ekonomicky nejvýhodnější nabídka (§ 79).
12. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – s odůvodněním (§ 81).
13. Uzavření smlouvy (§ 82).
14. Odeslání oznámení o uzavření smlouvy - § 83 (Věstník Společenství, Věstník veřejných
zakázek) do 15 dnů u veřejných zadavatelů.
15. Zpracování písemné zprávy u nadlimitních veřejných zakázek a nově rovněž
podlimitních VZ podle § 85 ZVZ a zveřejnění zprávy na profilu do 15 dnů od ukončení
zadávacího řízení.
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16. Uveřejňování smluv, dodatků smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu
subdodavatelů (§ 147a) – na profilu zadavatele do 15 dnů od jejich uzavření, výše
skutečně uhrazené ceny do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění
přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího
kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím
kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky se nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu, veřejné zakázky, u nichž
veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c),
odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d). Dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle
odst. 1 písm. c) nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. února následující
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Veřejný zadavatel uveřejní
seznam subdodavatelů podle odst. 1 písm. c) nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy,
nebo 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy
přesahuje 1 rok.
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II.

Postup v užším řízení – veřejný zadavatel

1. Předběžné oznámení - § 86 (povinnost u veřejných zadavatelů 1 měsíc před zahájením
zadávacího řízení). Součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti veřejné
zakázky.
2. Oznámení užšího řízení (formulář oznámení o zakázce – publikace Věstník Společenství
– povinnost u nadlimitní veřejné zakázky, Věstník veřejných zakázek, jiný způsob).
3. Zadavatel v užším řízení, s výjimkou postupu sektorového zadavatele podle § 33,
uveřejnění na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne
uveřejnění oznámení zadávacího řízení, a to alespoň do konce lhůty pro podání
nabídek; to neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných
informací (§ 48).
4. Pokud nebudou kvalifikační požadavky obsaženy v textové části zadávací dokumentace,
budou obsaženy v kvalifikační dokumentaci, která bude zveřejněna na profilu zadavatele
ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení (§ 48 odst. 6).
5. Odůvodnění veřejné zakázky (§ 156) - publikace do 3 pracovních dnů od zahájení
užšího řízení.
6. Zájemci podávají žádosti o účast; přílohou jsou doklady o prokázání splnění kvalifikace
(žádosti se otevírají neveřejně) (§ 28).
7. Posouzení, kvalifikace dodavatelů. Vyloučení dodavatelů, kteří nesplnili kvalifikaci (§ 59
a § 60).
8. Výzva k podání nabídky, kterou je veřejný zadavatel s výjimkou veřejných zakázek
v oblasti obrany a bezpečnosti, zaslat všem zájemcům, kteří prokázali splnění kvalifikace
(§ 28).
9. Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, poskytne
zadavatel jako přílohu výzvy k podání nabídek, či na základě žádosti do 3 pracovních
dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele (§ 48 odst. 5).
10. Dodatečné informace se zveřejní na profilu zadavatele (§ 49) a zašlou ve lhůtě všem
známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým
byla zadávací dokumentace poskytnuta.
11. Podání nabídky – listinná či elektronická forma.
12. Otevírání obálek s nabídkami – sdělují se rovněž další údaje (§ 71).
13. Posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách (§ 76), posouzení nabídek z pohledu mimořádně
nízké nabídkové ceny (§ 77).
14. Hodnocení nabídek (nejnižší cena nebo ekonomicky nejvhodnější nabídka) (§ 79).
15. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – s odůvodněním (§ 81).
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16. Uzavření smlouvy (§ 82).
17. Odeslání oznámení o uzavření smlouvy - § 83 (Věstník Společenství, Věstník veřejných
zakázek) do 15 dnů u veřejných zadavatelů.
18. Zpracování písemné zprávy u nadlimitních veřejných zakázek a nově rovněž
podlimitních veřejných zakázek podle § 85 a zveřejnění zprávy na profilu do 15 dnů od
ukončení ZŘ.
19. Uveřejňování smluv, dodatků smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu
subdodavatelů (§ 147a) – na profilu zadavatele do 15 dnů od jejich uzavření, výše
skutečně uhrazené ceny do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění
přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího
kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím
kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky se nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu, veřejné zakázky, u nichž
veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c),
odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d). Dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle
odst. 1 písm. c) nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. února následující
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Veřejný zadavatel uveřejní
seznam subdodavatelů podle odst. 1 písm. c) nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy,
nebo 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy
přesahuje 1 rok.
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III.

Postup ve zjednodušeném podlimitním řízení

1. Adresná výzva nejméně pěti zájemcům a současná publikace výzvy na profilu
zadavatele (§ 38).
2. Zadavatel ve zjednodušeném podlimitním řízení uveřejnění na profilu zadavatele
alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne výzvy k podání nabídek
ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek;
to neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných informací
(§ 48).
3. Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá
či odešle zadavatel dodavateli ve zjednodušeném podlimitním řízení nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele (§ 48).
4. Dodatečné informace se zveřejní na profilu zadavatele (§ 49) a zašlou ve lhůtě všem
známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým
byla zadávací dokumentace poskytnuta.
5. Podání nabídky – listinná či elektronická forma.
6. Otevírání obálek s nabídkami – sdělují se rovněž další údaje (§ 71).
7. Posouzení, kvalifikace dodavatelů. Vyloučení dodavatelů, kteří nesplnili kvalifikaci (§ 59
a § 60) - lze si vyhradit publikaci rozhodnutí o vyloučení pouze na profilu.
8. Posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách (§ 76), posouzení nabídek z pohledu mimořádně
nízké nabídkové ceny (§ 77).
9. Hodnocení nabídek (nejnižší cena nebo ekonomicky nejvýhodnější nabídka) (§ 79).
10. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – s odůvodněním (§ 81) - lze si vyhradit
publikaci rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu.
11. Uzavření smlouvy (§ 82).
12. Oznámení o výsledku zadávacího řízení (formulář oznámení o zadání veřejné zakázky –
odeslat do 15 dnů do Věstníku veřejných zakázek od uzavření smlouvy).
13. Vyhotovení písemné zprávy zadavatele a její publikace na profil ve lhůtě 15 dnů
od uzavření smlouvy.
14. Uveřejňování smluv, dodatků smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu
subdodavatelů (§ 147a) – na profilu zadavatele do 15 dnů od jejich uzavření, výše
skutečně uhrazené ceny do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění
přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího
kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím
kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky se nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu, veřejné zakázky, u nichž
veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c),
odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d). Dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle
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odst. 1 písm. c) nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. února následující
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Veřejný zadavatel uveřejní
seznam subdodavatelů podle odst. 1 písm. c) nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy,
nebo 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy
přesahuje 1 rok.
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IV.

Postup v jednacím řízení s uveřejněním – veřejný zadavatel
(řízení nenavazuje na předchozí zadávací řízení)

1. Předběžné oznámení - § 86 (povinnost u veřejných zadavatelů 1 měsíc před zahájením
ZŘ). Součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.
2. Oznámení jednacího řízení s uveřejněním (formulář oznámení o zakázce – publikace
Věstník Společenství – povinnost u nadlimitní veřejné zakázky, Věstník veřejných
zakázek, jiný způsob).
3. Zadavatel v jednacím řízení s uveřejněním, s výjimkou postupu sektorového zadavatele
podle § 33, uveřejnění na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací
dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení, a to alespoň do konce
lhůty pro podání nabídek; to neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo
ohrožení utajovaných informací (§ 48).
4. Pokud nebudou kvalifikační požadavky obsaženy v textové části zadávací dokumentace,
budou obsaženy v kvalifikační dokumentaci, která bude zveřejněna na profilu zadavatele
ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení (§ 48 odst. 6).
5. Odůvodnění veřejné zakázky (§ 156) - publikace do 3 pracovních dnů od zahájení
užšího řízení.
6. Zájemci podávají žádosti o účast, přílohou žádosti jsou doklady o prokázání splnění
kvalifikace (žádosti se otevírají neveřejně) (§ 29).
7. Posouzení, kvalifikace dodavatelů. Vyloučení dodavatelů, kteří nesplnili kvalifikaci (§ 59
a § 60).
8. Výzva k podání nabídky, kterou je veřejný zadavatel s výjimkou veřejných zakázek
v oblasti obrany a bezpečnosti, zaslat všem zájemcům, kteří prokázali splnění kvalifikace
(§ 29).
9. Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, poskytne
zadavatel jako přílohu výzvy k podání nabídek, či na základě žádosti do 3 pracovních
dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele (§ 48 odst. 4 a 5).
10. Dodatečné informace se zveřejní na profilu zadavatele (§ 49) a zašlou ve lhůtě všem
známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým
byla zadávací dokumentace poskytnuta.
11. Podání nabídky – listinná či elektronická forma.
12. Otevírání obálek s nabídkami – sdělují se rovněž další údaje (§ 71).
13. Posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách (§ 76), posouzení nabídek z pohledu mimořádně
nízké nabídkové ceny (§ 77).
14. Předběžné hodnocení nabídek (§ 30).
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15. Výzva všech či vybraných uchazečů k jednání (jednání o nabídkách, zájemci mohou
zadavateli jednat o … a předkládat modifikované nabídky a představy o zakázce),
proces možné vícekrokové selekce dodavatelů (§ 30).
16. Hodnocení finálních (konečných)
nejvýhodnější nabídka (§ 79).

nabídek

(nejnižší

cena

nebo

ekonomicky

17. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – s odůvodněním (§ 81).
18. Úprava návrhu smlouvy v jednacím řízení s uveřejněním (§ 32).
19. Uzavření smlouvy (§ 82).
20. Odeslání oznámení o uzavření smlouvy - § 83 (Věstník Společenství, Věstník veřejných
zakázek) do 15 dnů u veřejných zadavatelů.
21. Zpracování písemné zprávy u nadlimitních veřejných zakázek a nově rovněž
podlimitních veřejných zakázek podle § 85 a zveřejnění zprávy na profilu do 15 dnů od
ukončení zadávacího řízení.
22. Uveřejňování smluv, dodatků smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu
subdodavatelů (§ 147a) – na profilu zadavatele do 15 dnů od jejich uzavření, výše
skutečně uhrazené ceny do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění
přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího
kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím
kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky se nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu, veřejné zakázky, u nichž
veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c),
odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d). Dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle
odst. 1 písm. c) nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. února následující
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Veřejný zadavatel uveřejní
seznam subdodavatelů podle odst. 1 písm. c) nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy,
nebo 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy
přesahuje 1 rok.
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V.

Postup v jednacím řízení s uveřejněním – veřejný zadavatel
(řízení navazuje na předchozí zrušené zadávací řízení)

Pozn.: Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, jestliže
v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení nebo
soutěžním dialogu byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky, podstatně
nezmění zadávací podmínky a zahájí jednací řízení s uveřejněním bezodkladně po zrušení
předchozího zadávacího řízení. Oznámení jednacího řízení s uveřejněním není zadavatel
povinen uveřejnit, pokud v přechozím zadávacím řízení byly ve lhůtě pro podání nabídek
podány nabídky, které splnily požadavky podle § 69 odst. 5.
1. Písemná výzva k doplnění nabídek zaslaná bezprostředně po zrušení předchozího
řízení se stanovením přiměřené lhůty pro toto doplnění (§ 22).
2. Zadavatel v jednacím řízení s uveřejněním, s výjimkou postupu sektorového zadavatele
podle § 33, uveřejnění na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací
dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení, a to alespoň do konce
lhůty pro podání nabídek; to neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo
ohrožení utajovaných informací (§ 48).
3. Pokud nebudou kvalifikační požadavky uveřejněny v textové části zadávací
dokumentace, budou obsaženy v kvalifikační dokumentaci, která bude zveřejněna
na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení (§ 48 odst. 6).
4. Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, poskytne
zadavatel jako přílohu výzvy k podání nabídek, či na základě žádosti do 3 pracovních
dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele (§ 48 odst. 4 a 5).
5. Dodatečné informace se zveřejní na profilu zadavatele (§ 49) a zašlou ve lhůtě všem
známým dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.
6. Podání nabídky – listinná či elektronická forma.
7. Otevírání obálek s nabídkami – sdělují se rovněž další údaje (§ 71).
8. Posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách (§ 76), posouzení nabídek z pohledu mimořádně
nízké nabídkové ceny (§ 77).
9. Předběžné hodnocení nabídek (§ 30).
10. Výzva všem či vybraným uchazečů k jednání (jednání o nabídkách, zájemci mohou
zadavateli jednat o … a předkládat modifikované nabídky a představy o zakázce),
proces možné vícekrokové selekce dodavatelů (§ 30).
11. Hodnocení finálních (konečných)
nejvýhodnější nabídka) (§ 79).

nabídek

(nejnižší

cena

nebo

ekonomicky

12. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – s odůvodněním (§ 81).
13. Uzavření smlouvy (§ 82).
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14. Odeslání oznámení o uzavření smlouvy - § 83 (Věstník Společenství, Věstník veřejných
zakázek) do 15 dnů u veřejných zadavatelů.
15. Zpracování písemné zprávy u nadlimitních veřejných zakázek a nově rovněž
podlimitních veřejných zakázek podle § 85 ZVZ a zveřejnění zprávy na profilu do 15 dnů
od ukončení ZŘ.
16. Uveřejňování smluv, dodatků smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu
subdodavatelů (§ 147a) – na profilu zadavatele do 15 dnů od jejich uzavření, výše
skutečně uhrazené ceny do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění
přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího
kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím
kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky se nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu, veřejné zakázky, u nichž
veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c),
odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d). Dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle
odst. 1 písm. c) nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. února následující
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Veřejný zadavatel uveřejní
seznam subdodavatelů podle odst. 1 písm. c) nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy,
nebo 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy
přesahuje 1 rok.
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VI.

Postup zadavatele v soutěžním dialogu

Soutěžní dialog bude probíhat v následujících krocích:
1. Předběžné oznámení - § 86 (povinnost u veřejných zadavatelů 1 měsíc před
zahájením ZŘ). Součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti veřejné
zakázky.
2. Oznámení soutěžního dialogu na formuláři (formulář oznámení o zakázce – Věstník
Společenství, informační systém, jiný způsob) – toto řízení je umožněno použít jen
veřejným zadavatelům (§ 35).
3. Odůvodnění veřejné zakázky (§ 156) a publikace do 3 pracovních dnů od zahájení
soutěžního dialogu.
4. Pokud nebudou kvalifikační požadavky obsaženy v zadávací dokumentaci, budou
obsaženy v kvalifikační dokumentaci, která bude zveřejněna na profilu zadavatele
ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení (§ 48 odst. 6).
5. Zájemci podají žádost o účast v soutěžním dialogu, spolu s údaji a doklady
prokazujícími jejich kvalifikaci (§ 35).
6. Posouzení kvalifikace zájemců (selekce kvalifikovaných zájemců není možná
s výjimkou veřejných zakázek v oblasti bezpečnosti a obrany) (§ 35).
7. Výzva kvalifikovaným zájemcům k účasti v soutěžním dialogu a informace o
dokumentaci soutěžního dialogu (§ 35).
8. Jednání s vyzvanými zájemci (jednání o řešeních a představě veřejného zadavatele,
projednání všech aspektů veřejné zakázky) (§ 36).
9. Výběr jednoho či více vhodných řešení pro realizaci veřejné zakázky se zvlášť
složitým předmětem plnění.
10. Výzva zájemcům jednajícím v soutěžním dialogu k podání nabídek s informací
o zadávací dokumentaci (§ 37).
11. Hodnocení nabídek (nejnižší cena nebo ekonomicky nejvýhodnější nabídka (§ 79).
12. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (§ 81).
13. Uzavření smlouvy (§ 82).
14. Odeslání oznámení o uzavření smlouvy - § 83 (Věstník Společenství, Věstník
veřejných zakázek) do 15 dnů u veřejných zadavatelů.
15. Zpracování písemné zprávy u nadlimitních veřejných zakázek a nově rovněž
podlimitních veřejných zakázek podle § 85 ZVZ a zveřejnění zprávy na profilu do 15
dnů od ukončení ZŘ.
16. Uveřejňování smluv, dodatků smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu
subdodavatelů (§ 147a) – na profilu zadavatele do 15 dnů od jejich uzavření, výše
skutečně uhrazené ceny do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění
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přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího
kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím
kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky se nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu, veřejné zakázky, u nichž
veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c),
odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d). Dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle
odst. 1 písm. c) nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. února následující
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Veřejný zadavatel
uveřejní seznam subdodavatelů podle odst. 1 písm. c) nejpozději do 90 dnů od
splnění smlouvy, nebo 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že
plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
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VII. Postup v jednacím řízení bez uveřejnění
1. Fakultativně zveřejnit záměr uzavřít smlouvu (Oznámení o dobrovolné průhlednosti
ex ante) (§ 146 odst. 2).
2. Předběžné oznámení veřejného zadavatele (ne na veřejné zakázky zadávané
v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5
písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) nebo § 23 odst. 11) (§ 86).
3. Výzva k podání nabídky (písemná výzva, v případě víceprací a komoditních burz být
nemusí § 34)) – osloven je 1 či více dodavatelů dle povahy důvodu použití jednacího
řízení bez uveřejnění.
4. Odůvodnění veřejné zakázky (ne na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez
uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23
odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) nebo § 23 odst. 11) (§ 156).
5. Jednání s cílem dohodnout podmínky a termín veřejné zakázky (§ 34).
6. Hodnocení finálních (konečných) nabídek (nejnižší cena nebo ekonomicky
nejvýhodnější nabídka) – tato fáze probíhá jen v případě postupu v jednacím řízení bez
uveřejnění, kdy se jedná s více dodavateli.
7. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (§ 81).
8. Podpis dodatku (smlouvy).
9. Odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (formulář oznámení o zadání veřejné
zakázky – Věstník společenství, Věstník veřejných zakázek) do 15 dnů u veřejných
zadavatelů (§ 83).
10. Zpracování písemné zprávy u nadlimitních veřejných zakázek a nově rovněž
podlimitních veřejných zakázek podle § 85 a zveřejnění zprávy na profilu do 15 dnů od
ukončení zadávacího řízení.
11. Uveřejňování smluv, dodatků smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu
subdodavatelů (§ 147a) – na profilu zadavatele do 15 dnů od jejich uzavření, výše
skutečně uhrazené ceny do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění
přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího
kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím
kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky se nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu, veřejné zakázky, u nichž
veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c),
odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d). Dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle
odst. 1 písm. c) nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. února následující
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Veřejný zadavatel uveřejní
seznam subdodavatelů podle odst. 1 písm. c) nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy,
nebo 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy
přesahuje 1 rok.
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VIII. Významná veřejná zakázka
U významných veřejných zakázek (což jsou u územního samosprávného celku veřejné
zakázky s hodnotou od 50 mil. Kč bez DPH):
 Lhůty pro podání nabídek se prodlužují nejméně o polovinu.
 Odůvodnění veřejné zakázky schvaluje zastupitelstvo.
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