66

2. Zadávací řízení
Zadávací řízení je postup, který musí být dodržen při zadávání veřejných zakázek nadlimitních i podlimitních. Zadávací řízení začíná
oznámením soutěže a končí uzavřením smlouvy s dodavatelem. Veřejnou zakázku lze zadat
nově od roku 2004 následujícími způsoby:
1. Otevřené zadávací řízení
- nabídku může podat kdokoliv.
2. Užší zadávací řízení
- ze zájemců, kteří se přihlásili, je vybrána
užší skupina k podání nabídek.
3. Jednací řízení s uveřejněním
- nabídku podávají pouze vybraní zájemci,
kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k jednání.
4. Jednací řízení bez uveřejnění
- zadavatel vyzve k jednání přímo jednoho
nebo více dodavatelů.
Jednací řízení s i bez uveřejnění se může zadávat pouze ve zvláštních případech.
Jednací řízení s uveřejněním
• může zadavatel použít, jestliže v předchozím otevřeném řízení nebo užším řízení
byly podány pouze neúplné nabídky;
• lze použít i v případech, kdy nelze stanovit
celkovou cenu předmětu zakázky předem;
• nebo pokud je řízení prováděno pouze pro
účely výzkumu a vývoje bez účelu dosažení
zisku.
Uveřejnění jednacího řízení není nezbytné,
pokud zadavatel vyzve k jednání všechny
uchazeče, kteří podali v předchozím řízení
nabídku a splnili klasiﬁkaci.
Jednací řízení bez uveřejnění může zadavatel použít, jestliže:
• v předchozím otevřeném řízení nebo užším
řízení nebyly podány žádné nabídky nebo
nabídky splňující zadávací podmínky;

• zakázka může být splněna pouze určitým
dodavatelem;
• je nutné zakázku rychle zadat v krizových
situacích;
• se jedná o dodávky pro účely výzkumu
a vývoje bez účelu dosažení zisku;
• se jedná o dodatečnou dodávku, stavební
práce nebo služby v naléhavém případě
(v tomto případě dodatečné stavební práce
a dodatečné služby nesmí překročit 20 %
ceny původní zakázky);
• se jedná o nové stavební práce nebo služby
téhož druhu, jako jsou obsaženy v některé
předešlé zakázce, pro kterou proběhlo otevřené nebo užší řízení;
• se jedná o nové stavební práce nebo služby
spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemních komunikací a zároveň předpokládaná cena nepřekročí 30 000 000 Kč u stavebních prací a 4 000 000 Kč u služeb.

Předpokládaná cena
předmětu veřejné zakázky
Předpokládaná cena je rozhodující pro postup zadávání veřejné zakázky. Je to odhadovaná celková cena dodávky, služby nebo
stavební práce. Důležité je podotknout, že
zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné
zakázky, jestliže by tím došlo ke snížení její
ceny pod finanční limity. U dodávek na dobu
určitou je cena stanovena v celkové výši plnění po dobu účinnosti. Předpokládaná cena
služeb se stanoví jako celková cena poskytnuté služby. Zvláštní případy jsou pojišťovací
služby, kdy předpokládanou cenou je výše
pojistného a bankovní a ﬁnanční služby, kdy
předpokládanou cenou je cena poplatků, provizí, úroků apod. Cena projektových služeb je
určena na základě honorářů smlouvy. U dodávek na dobu neurčitou se cena stanoví v celkové výši plnění po dobu 4 let.
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Předpokládaná cena stavebních prací je jednoduše celková odhadovaná cena zakázky
včetně předpokládaných dodávek. Pokud je
předmětem smlouvy závazek na opakující se
plnění a nejde cenu určit předem, jsou dvě
možnosti, jak cenu stanovit:
1/ podle skutečné celkové ceny obdobného zboží nebo služby, které byly zadány
v předcházejících 12 měsících;
2/ podle odhadované celkové ceny zboží
nebo služeb na 12 měsíců od prvního
plnění nebo po dobu účinnosti smlouvy.
U rámcových smluv je přepokládanou cenou
cena všech zakázek očekávaných v daném
časovém období. Pozn.: Rámcová smlouva je
smlouva uzavřená mezi zadavatelem v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy
a telekomunikací a uchazečem zadávacího
řízení. Předmětem je více veřejných zakázek v průběhu určitého časového období.
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• development of construction modiﬁcations
at the end of construction
• provision of maintenance work on a construction site
• tearing down of a standing building
• provision of assembly work as connected
to the construction of a site
• contract and engineering activities connected with these tasks
Public contracts are divided into overlimit and
underlimit contracts according to estimates of
value and price. The contracts which exceed
the set amount in Table 1 are overlimit, and
those whose price is lower than the set limit
are underlimit. If the contract must be carried
out in a number of steps, we have to estimate
for each step whether it is an underlimit or
overlimit contract. If the cost of the product
is overlimit, individual steps can be administered as underlimit only if their sum total
does not exceed 20% of the total price of the
product or if the price of the individual parts
is lower than 1,000,000 EUR with construction work and 80,000 EUR with services.
Calculation of EUR to Czech currency is determined at the Ofﬁcial Journal of the European Union.

2. Administration
proceedings
Administration proceedings are the practices
which must be followed in the administration
of public contracts which are both overlimit
and underlimit. Administration proceedings
begin with the announcement of a public
competition and end with the closing of a
contract with a distributor or service provider.
A public contract can be administered as of
2004 in the following ways:

1. Open administration proceedings
– bids can be made by anyone.
2. More closed (narrow) administration
proceedings – of the interested parties
which have shown interest there is chosen a
narrower group to make bids.
3. Public administration proceedings
– bids are made only by chosen interested
parties which subsequently meet with the
administrator for negotiation.
4. Private administration proceedings
– the administrator contacts one or more distributors or service providers directly.
Private administration proceedings may only
be carried out in extraordinary circumstances.
Subject

Administrator

Financial limit

Distribution and
services

Czech Republic and state charity
and contributory organisations

130,000 EUR

Distribution and
services

Regional self-administration
entities and other state
organisations

200,000 EUR

Distribution and
services

Administrators in the ﬁelds of
water management, energy, and
transportation

400,000 EUR

Distribution and
services

Administrators in the ﬁeld of
telecommunications

600,000 EUR

Construction
work

All

5,000,000 EUR

Public administration proceedings
• can be used by the administrator if in the
previous open proceedings or in more
closed proceedings there were made bids
or offers which were incomplete.
• can be used in cases in which it is not possible to set a total price of the subject of
the contract beforehand.
• if the proceedings are carried out for the
purpose of research and development without the purpose of securing a proﬁt.
Public administration proceedings are necessary if the administrator meets with all of
the parties which have submitted a bid in the
preceding administration and have fulﬁlled
stated requirements.

Private administration proceedings can be
used by the administrator if
• In the previous open proceedings or in
more closed proceedings there were no
offers or bids made or the offers did not
meet the conditions of the administrator.
• the contract can be fulﬁlled or carried out
only by a certain, speciﬁc supplier.
• it is necessary to carry out the contract
quickly or in a crisis situation.
• the contract concerns an aim of research
and development which has a non-proﬁt
purpose.
• the contract concerns an additional or supplementary delivery, construction work, or
services of urgent need.
In this case the additional construction work
and additional services may not exceed 20
% of the original cost of the contract.
• the contract concerns further construction
work or services of the same type as were
contained in earlier contracts for which
open or more closed (narrow) proceedings
were used.
• the contract concerns construction work or
services connected with the construction
or reconstruction of a motorway or road
and has a price estimate at the same time
which may not exceed 30,000,000 CZK for
construction work and 4,000,000 CZK for
services.

Estimated price of public
contracts
The estimated price is the determining factor for proceeding with the administration of a
public contract. It is estimated to be the total
price of the delivery of goods, services, or
carrying out of construction work. It is important to point out that the administrator may not
divide the content of a public contract if this
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Předběžné oznámení
Na počátku kalendářního roku musí zadavatel veřejně oznámit plánované zakázky. Předběžné oznámení musí proběhnout nejpozději
30 dnů po schválení rozpočtu. Oznamují se
pouze zakázky většího rozsahu tzn., že je
stanoven minimální rozsah plánovaných zakázek dle následující tabulky č. 2.
Předběžné oznámení kromě popisu předmětu zakázky dle tab. č. 2 musí obsahovat identiﬁkační údaje o zadavateli včetně osobních
údajů (právnické osoby - obchodní ﬁrmu,
název, sídlo, právní formu, IČO, DIČ; fyzické
osoby - jméno, příjmení, rodné číslo, místo
podnikání apod.). Zadavatel informace uveřejňuje prostřednictvím formuláře předběžného oznámení PO, který je součástí prováděcí vyhlášky 240/2004.

Kvaliﬁkace dodavatelů
Předpokladem účasti v užším a otevřeném řízení je splnění příslušné kvaliﬁkace. Tyto podmínky zadavatel vyhlásí v oznámení zadávacího řízení. Splnění kvaliﬁkace zahrnuje:
• prokázání základních kvaliﬁkačních předpokladů,
• splnění dalších kvaliﬁkačních kritérií stanovených zadavatelem spojených s prokázáním ﬁnanční, ekonomické a technické
způsobilosti a jakosti,

• prokázání oprávnění k podnikání výpisem
z obchodního rejstříku ne starším než 90 dní,
• prokázání odborné způsobilosti.
U veřejných zakázek na stavební práce mohou zájemci a uchazeči využít osvědčení
certiﬁkačního orgánu o splnění kritérií národního kvaliﬁkačního a klasiﬁkačního systému
stavebních dodavatelů.
Pro splnění základních kvaliﬁkačních kritérií musí dodavatel prokázat, že:
• není v likvidaci,
• v posledních 3 letech nebyl na něj prohlášen konkurz,
• nemá daňové nedoplatky,
• nebyl pravomocně odsouzen v souvislosti
s předmětem podnikání,
• nemá nedoplatek na pojistném, zdravotním
pojištění, sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Prokázání provádí uchazeč či zájemce prohlášením a výpisem z Rejstříku trestů ne
starším 6 měsíců.
Finanční a ekonomickou způsobilost prokazuje uchazeč nebo zájemce:
• vyjádřením banky,
• účetní závěrkou včetně zprávy auditora,
• výkazem celkového obratu,
• dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu.
Prokazování technické způsobilosti se provádí u stavebních zakázek:
• osvědčením o vzdělání a profesní kvaliﬁkaci uchazeče,
• seznamem nejvýznamnějších stavebních
prací provedených za posledních 5 let

Předmět

Minimální celková předpokládaná cena
všech plánovaných zakázek

Obsah oznámení

Dodávky

750 000 EUR

celkové množství zboží

Služby

750 000 EUR

celková předpokládaná cena

Stavební práce

5 000 000 EUR

druh a rozsah, termín oznámení
zadávacího řízení
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(udává se rozsah, doba a místo provedených prací),
• přehledem provozních a technických zařízení,
• přehledem průměrného ročního počtu
zaměstnanců,
• přehledem techniků a technických útvarů.
Pokud jsou stavební dodavatelé zapsáni v seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů, můžou své
technické předpoklady plně prokázat též výpisem z tohoto seznamu ne starším než 90 dnů.
Dodavatelé dodávek a služeb prokazují svou
technickou způsobilost obdobně.
Jakost a případně i požadavky na ochranu
životního prostředí lze prokázat:
• certiﬁkátem systému řízení jakosti podle
českých technických norem nebo
• podobným certiﬁkátem vydaným v členském státě Evropské unie.
V užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním je počet zájemců omezen. Po zaslání žádosti se postupuje do dalšího kola
řízení právě na základě zmíněných kritérií.
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leads to the reduction of its price to a level under the ﬁnancial limit. With delivery of goods
or services in a certain time, the price is set in
the total amount as a function of the deadline.
The estimated price of services is set as the
total price of services rendered. Extraordinary
cases do exist, such as insurance services,
when the estimated price is a function of the
insurance conditions or premium, and bank
and ﬁnancial services, when the estimated
price is the price of certain charges, commissions, interest rates, and the like. The price of
contract services is determined on the basis
of contracts for royalties. For deliveries for a
time limit not set the price is set in the total
amount as based on fulﬁlment of delivery or
service provision within 4 years.
The estimated price of construction work is
simply the total estimated price of the contract including assumed supplemental extra
work. If the subject of the contract of a contract is repetitive and it is not possible to determine the price in advance, there are two
ways to set a price:
1/ according to the real total price of analogous goods or services which were delivered in the previous 12-month period
2/ according to the estimated total price of
goods or services for 12 months from the
ﬁrst delivery or provision or from the time
of the contract’s validity
In the framework of the contract, the estimated price is the price of all of the contracts
anticipated in the given time frame. Note:
The framework of the contract is the contract
closed between the administrator in the area
of water management, energy, transportation
and telecommunications and the candidate
or service provider of the administration proceedings. The subject is multiple public contracts in the course of a certain time period.

Timely announcement,
in advance
At the beginning of the calendar year the administrator must publicly announce planned
contracts. This announcement in advance
must be carried out no later than 30 days after passage of the budget. Only contracts of
larger size are announced. The set minimum
amount of planned contracts is according to
the following Table No. 2.
Announcement in advance must include,
besides a description of the subject or content of the contract according to Table 2, the

Subject

Minimum total
estimated price
of all planned
contracts

Content
of announcement

Delivery of
goods

750,000 EUR

total amount of goods

Services

750,000 EUR

total estimated price

5,000,000 EUR

type and extent,
deadline of
announcement of
administration
proceedings

Construction
work

identiﬁcation information of the administrator
including personal information (legal entities
- trade companies, titles, seats, legal forms,
tax ID, business ID; physical persons - name,
last name, ID number, place of business,
etc.) The administrator makes this information public by means of a form of timely announcement, which is a part of the accompanying decree 240/2004.

Qualiﬁcations
of suppliers
A prerequisite for participation in more narrow and open proceedings is the fulﬁlment of
the necessary criteria. These conditions are
announced by the administrator in the an-

nouncement of administration proceedings.
Fulﬁlment of criteria includes:
• evidence and/or proof of basic qualiﬁcation
criteria,
• fulﬁlment of other qualiﬁcation criteria as
set by the administrator and associated
with the demonstration or proving of ﬁnancial, economic, and technical aptitude and
quality,
• evidence of qualiﬁcation to do business by
extract from the Trade Register, and that
no older than 90 days,
• evidence of expert aptitude and ability.
Candidates and applicants for public contracts for construction work may use the
veriﬁcation and certiﬁcation of certiﬁcatory
organs concerning the fulﬁlment of criteria of
national qualiﬁed and classiﬁcation systems
of construction providers.
For fulﬁlment of the basic qualiﬁcation criteria the supplier must show that
• it is not in liquidation,
• bankruptcy proceedings have not been
brought against it in the last 3 years,
• it does not owe back taxes or is not in tax
default,
• it has not been convicted of wrongdoing in
connection with its business operations,
• it does not owe money for social insurance,
health insurance, social security, and contributions to state employment programs.
Further, a decree from the Criminal Record
must be provided by the applicant or interested party which is no older than 6 months.
Financial and economic capability can be
shown by an applicant or interested party by
• the statement of a bank
• an accounting statement including an auditor’s report
• statement of total turnover
• documents on insurance responsibility for
damage
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