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Pravidla zveřejňování dokumentace veřejných zakázek
(neobsahuje podrobnou úpravu podmínek pro nadlimitní veřejné zakázky – tj. zejména
otázky uveřejňování v Úředním věstníku EU)

Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek


předběžné oznámení – pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky (§ 86 ZVZ)
▪ neplatí pro:
- zjednodušené podlimitní řízení
- jednacího řízení s uveřejněním za splnění zákonných podmínek (§ 22 odst.
1 a 2 ZVZ)
- jednací řízení bez uveřejnění za splnění zákonných podmínek (§ 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)
- v případě, kdy bylo předchozí výběrové řízení s obdobným předmětem
zrušeno
▪ lhůta – VZ nesmí být vyhlášena dříve, než uplyne 1 měsíc od předběžného
uveřejnění
▪ součástí uveřejnění – odůvodnění veřejné zakázky
- minimální nároky na obsah (vymezeny vyhláškou 232/2012 Sb. - bližší
popis přiměřenosti technických kvalifikačních předpokladů, obchodních
podmínek - smlouvy, technických podmínek a odůvodnění hodnotícího
kritéria):
a) stručný popis předmětu zakázky
b) popis potřeb, které mají být veřejnou zakázkou zajištěny
c) souvislost mezi a) a b) – tj. jak předmět zakázky naplní potřeby
zadavatele
d) předpokládaný termín plnění

 oznámení o zahájení zadávacího řízení
standardizovaný formulář – oznámení o zakázce
výjimky: (§ 26 odst. 3 ZVZ)
- zjednodušené podlimitní řízení
- jednací řízení bez uveřejnění
- řízení na základě rámcové smlouvy
oznámení o výsledku zadávacího řízení, včetně informací o zrušení zadávacího
řízení
▪ standardizovaný formulář – oznámení o zadání zakázky/oznámení o zrušení
zakázky
▪ lhůta do 15 dnů od podpisu smlouvy; v případě zrušení veřejné zakázky do 3
dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zrušení (tj. ode dne, kdy rozhodla rada)
▪
▪



Uveřejnění na profilu zadavatele


zahájení a průběh zadávacího řízení
▪ písemnou výzvu ve zjednodušeném podlimitním řízení
-jde o text výzvy, kterou byli uchazeči obesláni – musí obsahovat alespoň:
a) identifikační údaje veřejného zadavatele;
b) informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky - detailní popis
předmětu veřejné zakázky může být uveden až v zadávací
dokumentaci
c) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu k zadávací
dokumentaci nebo jejích částí neuveřejňovaných na profilu zadavatele;
d) lhůtu a místo pro podání nabídek - zadavatel je povinen stanovit lhůtu
pro podání nabídky tak, aby odpovídala složitosti předmětu veřejné
zakázky a ostatním zadávacím podmínkám – minimálně 15 dnů
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e) požadavky na prokázání splnění kvalifikace, pokud nejsou součástí
zadávací dokumentace;
f) údaje o hodnotících kritériích, pokud nejsou uvedeny v zadávací
dokumentaci
 odůvodnění veřejné zakázky – ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne uveřejnění
oznámení obsah dle § 156 odst. 1 ZVZ a vyhlášky 232/2012 Sb.
▪ výjimky:
a) zjednodušené podlimitní řízení
b) některá jednací řízení s uveřejněním
c) některá jednací řízení bez uveřejnění
 zadávací dokumentaci nebo alespoň textovou část zadávací dokumentace, ode
dne zahájení VZ, tj. zveřejnění výzvy na profilu nebo ode dne zveřejnění oznámení o
zakázce v ISVZ (§ 40 odst. 1 a § 48 odst. 1 ZVZ)
 kvalifikační dokumentaci, pokud zadavatel v užším řízení, jednacím řízení s
uveřejněním nebo soutěžním dialogu nestanoví požadavky k prokázání kvalifikace v
zadávací dokumentaci
 pro zjednodušené podlimitní řízení – informace o konání prohlídky místa
plnění – musí být zveřejněny na profilu zadavatele (zákon nestanoví způsob
oznámení informací – jen povinnost uveřejnit na profilu zadavatele, tj. je možné
zahrnout do uveřejňované části ZD)
 rozhodnutí o vyloučení uchazeče ve zjednodušeném podlimitním řízení, pokud si
tak vyhradil v zadávacích podmínkách, může toto oznámení doručit prostřednictvím
profilu zadavatele (pouze podle § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 ZVZ)
 oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení,
pokud si tak vyhradil v zadávacích podmínkách (§ 81 odst. 4 ZVZ)
 poskytování soutěžních podmínek, dodatečných dotazů a informací o prohlídce místa
plnění v soutěži o návrh (§ 105 odst. 1 ZVZ)
 dodatečné informace – ve lhůtě 4 (3 pro zjednodušené podlimitní řízení)
pracovních dnů (dodatečná informace musí být uveřejněna, včetně znění dotazu
uchazeče)

 po ukončení zadávacího řízení
▪ písemnou zprávu zadavatele

-ve lhůtě 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
-minimální požadavky na obsah:
a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu
sjednanou ve smlouvě,
b) zvolený druh zadávacího řízení,
c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li
smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče (byla-li
podána společná nabídka nebo jde-li o rámcovou smlouvu),
odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné
zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele,
d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny,
e) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v
zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě
identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k
jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této
skutečnosti,
f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení,
g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či
jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita, a
h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno.
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smlouvu uzavřenou na základě zadávacího řízení, včetně jejích změn a

▪

dodatků
-včetně jejích příloh
-ve lhůtě 15 dnů od jejího uzavření
-vždy v případě, že hodnota plnění přesahuje 500.000,- Kč bez DPH

výši skutečně uhrazené ceny za předmět plnění

▪

-ve lhůtě do 90 dnů ode dne uzavření smlouvy
-v případě, že doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní vždy k 31. 3. následujícího
roku výši skutečně odvedeného plnění
-v případě rámcové smlouvy se uveřejňuje souhrnně
-výjimka – veřejné zakázky malého rozsahu
-formulář není dán

seznam subdodavatelů

▪
-

těch, kterým dodavatel uhradil více než 10% (5% u významných VZ) z
celkové ceny VZ, resp. ceny za jeden rok
ve lhůtě do 90 dnů ode dne uzavření smlouvy
v případě, že doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní vždy k 31. 3.
následujícího roku výši skutečně odvedeného plnění
v případě rámcové smlouvy se uveřejňuje souhrnně
výjimka – veřejné zakázky malého rozsahu
není stanovena podoba formuláře

