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NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

V Praze dne 15. září 2016 

 OTÁZKA ODPOVĚĎ 

1. Jak rozhodnout, zda posuzovat zakázku na dodávky či 

stavební práce, jestliže zakázka obsahuje oboje oblasti? 

Vždy je jako první krok nutné určení, zda rozdílné předměty plnění (např. 

technologie x stavební práce) spolu nějak souvisí, či jsou na sobě nezávislé. Pokud 

si zde žadatel odpoví, že nesouvisí (nejsou funkčním celkem), jsou to dvě 

samostatné zakázky. Jednu zadá žadatel jako dodávky, druhou jako stavební 

práce. 

 

Pokud na základě předchozího odstavce žadatel rozhodne, že je jedno plnění 

bezpodmínečně a funkčně vázáno na plnění druhé, nelze je realizovat bez sebe, 

pak je to jedna zakázka a může být zadána dohromady či zvlášť. Pokud je zadána 

zvlášť na 2 smlouvy, žadatel musí pro obě zakázky byť zadávané zvlášť dodržet 

režim výběrového řízení dle součtu obou zakázek. 

To, zda je to zakázka na dodávky – technologie (limit výše režimu a tedy hranice 

zda uzavřená či otevřená výzva je 2 mil. Kč bez DPH) nebo na stavební práce 

(limit výše režimu je 6 mil. Kč bez DPH) určuje žadatel sám a musí být schopen 

toto rozhodnutí případně obhájit.  

Vždy je nutné posoudit a vyjasnit, co je základním účelem zadávání takovéto 

zakázky, tedy proč se realizuje. V případě, že plnění, které má být předmětem 

veřejné zakázky, bude kombinací dodávky a výkonu stavebních prací, pak bude 

rozhodné, jaký charakter dodavatelova plnění je plněním základním (zadavatelem 

primárně poptávaným) a který zřetelně a primárně převažuje (jedná se o tzv. 

princip těžiště). 

Pokud žadatel určí, že „těžiště“ je na technologiích a vše to stojí dohromady přes 

2 mil. Kč bez DPH, pak musí obě zakázky zadat v otevřené výzvě (pokud bude 

zakázky dělit). 

 

2. Nedotovaný/neveřejný žadatel plánuje postavit stáj v 

celkové investici 7 mil. Kč (způsobilých výdajů). Část stavby 

(základy) by ještě rád zrealizoval před podáním žádosti o 

Aktualizovaná odpověď – září 2016: 

V případech, kdy se jedná o jednu veřejnou zakázku – tedy plánovaná plnění spolu 

věcně, místně a časově souvisí, musí žadatel zrealizovat a na SZIF dokladovat 
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dotaci v hodnotě 2 mil. Kč. V žádosti o dotaci by žádal pouze 

na realizaci dostavby (5 mil. Kč způsobilých výdajů), která 

by podléhala otevřené výzvě.  

Je zapotřebí zrealizovat také výběrové řízení i na stavební 

část, která proběhne před podáním žádosti o dotaci (tedy v 

hodnotě 2 mil. Kč)? 

výběrové řízení na celou takovouto zakázku. Může ji rozdělit na jednotlivá dílčí 

plnění, nicméně pro každé dílčí plnění musí vycházet ze součtu všech hodnot 

těchto plnění (tedy z předpokládané hodnoty celé zakázky). 

Toto rozhodnutí vychází z Obecné části Pravidel, kap. 4, v rámci 2. kola příjmu 

žádostí se jedná o písm. u): „žadatel je povinen provést výběrové/zadávací řízení 

na dodavatele projektu a uzavřít s ním písemnou smlouvu či vystavit písemnou 

objednávku dle kapitoly 9. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace před 

podpisem Dohody (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak); D 

jinak C.“ 

3. V Příručce pro zadávání veřejných zakázek je v bodu 4.4.2 

Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem: 

a) pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel 

zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu 

zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen řídícího orgánu 

zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která 

se na základě smluvního vztahu podílela na zadání 

předmětného výběrového řízení, 

Jsou podmínky z bodu 4.4.2 platné skutečně i pro otevřenou 

výzvu?  

Co všechno se rozumí u písm. a) pod pojmem – zadání 

předmětného výběrového řízení? Patří do zadání 

předmětného výběrového řízení také zpracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby a soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr?  

Ano, článek 4.4.2 Příručky se vztahuje jak k otevřené, tak k uzavřené výzvě. Co 

se týče pojmu „osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání 

předmětného výběrového řízení“, uvádíme, že se jedná pouze o samotné zadání, 

nikoliv přípravu výběrového řízení. 

4. Musí být dle Příručky pro otevřenou nebo uzavřenou výzvu 

u stavebních prací, které nevyžadují stavební povolení nebo 

ohlášení vyhotovena příslušná dokumentace. Ve vyhlášce č. 

230/2012 Sb. Je příslušná dokumentace definovaná 

následovně: Příslušnou dokumentací se pro účely této 

vyhlášky rozumí dokumentace určující stavbu v technických, 

ekonomických a architektonických podrobnostech, které 

jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho 

hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, 

dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která 

umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr. Pokud ano, tak by si museli 

Vyhláškou č. 231/2012 Sb., se musí řídit pouze veřejní zadavatelé, kteří jsou 

povinni stanovit v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce 

bližší požadavky na úpravu podstatných náležitostí obchodních podmínek a 

zároveň postupovat taktéž v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. 

Nicméně povinnost stanovit v zadávací dokumentaci alespoň obchodní podmínky 

uvedené v příloze č. 1 Příručky mají příjemci, kteří zadávají podlimitní nebo 

nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, a taktéž příjemci, kteří zadávají zakázku na stavební 

práce malé hodnoty či zakázku na stavební práce vyšší hodnoty. 

Zároveň je však zadavatel povinen poskytnout uchazeči všechny podklady nutné 

k řádnému zpracování nabídky. Pokud je projektová dokumentace pro provádění 

stavby či soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
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nechat všichni žadatelé nakreslit alespoň nějaký základní 

technický výkres + popis stavby/technologie. 

 

v určitém detailu nutným podkladem pro zpracování nabídky, tak ano – tyto 

podklady musejí být také součástí zadávací dokumentace.  

5. V Příručce pro zadávání veřejných zakázek je v bodu 4.4.2 

Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem: 

c) jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen 

realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního 

vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení, 

Vztahuje se tato podmínka také na dodavatele 

subdodavatelů (dodavatel → subdodavatel → 

subsubdodavatel → …). 

 

Ano, tato podmínka se vztahuje i na dodavatele subdodavatelů. 

6. Může být udělané VŘ až do konce včetně podpisu smlouvy 

s vítězem před registrací žádosti o dotaci?  

V případě, že smlouva s vítězem musí být až po registraci 

žádosti tak zdali by byla před registrací žádosti akceptovaná 

„smlouva o smlouvě budoucí“ a po registraci by se 

podepsala „smlouva o dílo“. 

Nebo je přípustná varianta, že v podepsané smlouvě o dílo 

před registrací budou odkládací podmínky? 

ANO obě varianty jsou možné, pokud je VŘ provedeno v souladu s Pravidly může 

být provedeno před Registrací Žádosti o dotaci. Upozorňujeme zejména na 

dodržení souladu s bodem 7 (e), obecné části Pravidel (poznámka pod čarou 

v Pravidlech u tohoto bodu připouští navrhované varianty). 

7. Je možné stanovit při hodnocení dle ekonomické výhodnosti 

nabídky jako dílčí kritérium – technické reference 

dodavatele? Např. zadavatel si stanoví, že požaduje, aby 

dodavatel v minulosti realizoval alespoň dvě stavby 

podobného rozsahu. Tímto by zadavatel vyloučil papírové 

stavební firmy bez zkušeností. 

Ne, není možné stanovit při hodnocení podle ekonomické výhodnosti nabídky jako 

dílčí kritérium technické reference dodavatele, takový postup by byl v rozporu 

s bodem 3.2.1 písm. f) Příručky. Zadavatel však může referenční zakázky 

v přiměřeném (nediskriminačním) rozsahu požadovat jako kvalifikační 

předpoklady. 

8. 1) Může uchazeč prokazovat kvalifikační předpoklady 

(reference atp.) i svým subdodavatelem? (např. Stavební 

firma nemá reference a prokáže je referencemi 

subdodavatele technologie)? 

2) Pokud bude možné prokázat kvalifikační předpoklady 

subdodavatelem - je možné, aby v jednom VŘ více 

uchazečů prokázalo kvalifikační předpoklady stejným 

subdodavatelem? 

1) Ano, analogie na ZVZ § 51 odst. 4. 

 

2) Ano  
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9. Dle zákona o veřejných zakázkách je možné u staveb delších 

než 1 rok navyšovat cenu o inflaci. Je toto možné také u 

výběrového řízení v PRV? Důvod je ten, že ceny stavebních 

prací v katalogu stavebních prací jsou vypočítávány zpětně 

z historických cen. Vzhledem ke krizi ve stavebnictví jsou 

ceny na svých minimech. V současné době se zase začíná 

stavebnictví dařit a ceny některých materiálů a prací rostou. 

Ano, ale pouze za předpokladu, že je to uvedeno v zadávací dokumentaci. Navíc 

je třeba, aby zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil jasný mechanismus pro 

navýšení ceny o inflaci.  

 

10. Je nutno použít zvýhodnění pro firmu, která podává nabídku 

a zaměstnává hendikepované zaměstnance v případě, že to 

zadavatel nevyžaduje? 

 

 

 

- dle Příručky NE, není nutno. 

- dle ZVZ ANO - viz § 101 ZVZ- Účastní-li se otevřeného řízení, užšího řízení nebo 

zjednodušeného podlimitního řízení při zadávání podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž 

je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, je pro 

hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 

%. Ustanovení § 82 odst. 4 tím není dotčeno. 

11. Je možné v otevřené výzvě vyřadit nabídku s extrémně 

nízkou cenou? Pokud ano, za jakých podmínek? 

Problematika mimořádně nízké nabídkové ceny není Příručkou upravena, proto se 

použije postup analogicky k postupu uvedeném v ustanovení § 77 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZVZ“). Dle tohoto ustanovení je povinností hodnotící komise, aby ve fázi 

posuzování nabídek ve smyslu ustanovení § 76 ZVZ posoudila, zda uchazečem 

nabídnutá cena není mimořádně nízká. ZVZ nestanoví (a ani nemůže), jaká cena 

ještě může být považována za „normální“ a která už má být vyhodnocena jako 

mimořádně nízká. To ale neznamená, že by ZVZ hodnotící komisi neposkytoval 

žádné vodítko k posouzení, zda má nebo nikoliv nabídkovou cenu považovat za 

mimořádně nízkou. Preambulí právní regulace posuzování mimořádně nízké 

nabídkové ceny je ustanovení § 77 odst. 1 ZVZ, dle které má hodnotící komise 

zvážit, zda nabídnutá cena není neúměrná, tedy mimořádně nízká „ve vztahu k 

předmětu veřejné zakázky.“ Jednoduše řečeno má hodnotící komise posoudit, zda 

- je nabídková cena uchazeče reálná ve vztahu k předmětu veřejné 

zakázky a k okolnostem a podmínkám, za kterých by byl předmět veřejné 

zakázky konkrétním uchazečem plněn, 

- zda nevznikají důvodné pochybnosti o řádném plnění veřejné zakázky.  

Pokud hodnotící komise usoudí, že nabídnutá cena je ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky mimořádně nízká, má povinnost vyžádat si od dotčeného 

uchazeče „písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové 

ceny podstatné.“ Z dikce citovaného ustanovení a ustálené rozhodovací praxe 
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Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudů plyne, že výzva k písemnému 

vysvětlení nabídkové ceny musí obsahovat odůvodnění, proč hodnotící komise 

považuje nabídkovou cenu za (potenciálně) mimořádně nízkou. Hodnotící komise 

pak postupuje procesním postupem v souladu s ustanoveními  ZVZ (má například 

možnost přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení 

předloženého zdůvodnění) a záleží právě na jejím uvážení, zda má být nabídková 

cena uchazeče považována za mimořádně nízkou. Je-li nabídková cena hodnotící 

komisí posouzena jako mimořádně nízká, je hodnotící komise povinna nabídku 

uchazeče vyřadit a zadavatel je pak povinen takového uchazeče vyloučit z další 

účasti v zadávacím řízení. Je-li tedy nabídková cena postupem dle ZVZ hodnotící 

komisí vyhodnocena jako mimořádně nízká, musí být uchazeč vyloučen a 

zadavatel v tomto ohledu nemá žádnou diskreci. 

 

12. Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na 

služby, dodávky či stavební práce nepřesáhne 20 000,- Kč 

(bez DPH), může žadatel/příjemce dotace zadat zakázku a 

uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním 

dodavatelem, a to do maximální výše 100 000,- Kč bez DPH 

součtu těchto samostatných zakázek na projekt? 

Ano, podmínka vychází z Obecné části Pravidel, kap. 9, písm. b), bod 6. Pro tuto 

podmínku platí: 

• Jde použít pouze pro zakázky pod bodem Obecné části Pravidel, kap. 9, písm. 

b), (oblast cenového marketingu, Příručky) tedy mimo působnost ZVZ 

• 100 tis. limit neplatí zvlášť pro zakázky na služby, zvlášť pro zakázky na 

dodávky a zvlášť pro zakázky na stavební práce, ale na jednu Žádosti o dotaci 

dohromady – nedělí se podle druhu zakázky 

• Příklad: projekt na služby, které spolu věcně, místně a časově souvisí celkem 

za 550 tis. Kč bez DPH. Nedotovaný žadatel hodlá plně využít limit 100 tis. 

Kč na přímé nákupy, tzn., že zbylých 450 tis. Kč musí zadat dle Příručky min. 

v uzavřené výzvě (překročil v součtu 500 tis. Kč) 

13. Jednání o nabídkách: pokud si vymíním jednání o nabídkách 

dle kapitoly 3.4 Příručky, musím jednat se všemi uchazeči? 

Nemohu vyzvat k jednání např. pouze tři nejlepší? V kolika 

kolech můžu vyjednávat, je to nějak omezeno? Můžu 

v každém kole jednání někoho vyloučit z dalšího jednání? 

Pokud ano, tak na základě čeho? 

Zadavatel si může v zadávacích podmínkách vyhradit, že o podaných nabídkách 

bude s uchazeči jednat. V zadávací dokumentaci je pak povinen uvést: 

- způsob a zásady jednání s uchazeči o nabídkách, 

- způsob výběru uchazečů pro další fáze jednání, rozhodne-li se zadavatel 

postupně omezovat počet uchazečů, o jejichž nabídkách bude v 

jednotlivých fázích jednat - zadavatel může s uchazeči jednat v několika 

fázích, přičemž není povinen dopředu specifikovat počet fází; může však 

např. uvést, že na konci každé fáze přestane jednat s uchazečem, jehož 

nabídka byla aktuálně po ukončení příslušné fáze vyhodnocena jako 

nejméně výhodná, 

- pokud si to zadavatel vyhradí v zadávací dokumentaci, může se 

rozhodnout, že omezí počet uchazečů, s nimiž zahájí jednání o podaných 
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nabídkách. Zadavatel může například stanovit, že po provedeném 

předběžném hodnocení nabídek bude jednat pouze s uchazeči, kteří se na 

základě předběžného hodnocení nabídek umístili na prvém až třetím místě, 

- zadavatel by měl zejména vymezit, zda hodlá jednat se všemi uchazeči 

společně či odděleně, jak budou vedena jednání, jakým způsobem se bude 

provádět výběr pořadí jednání s jednotlivými uchazeči, případně 

předpokládanou dobu trvání jednání atp.; podmínky však musí být vždy 

nastaveny transparentním a nediskriminačním způsobem. 

Omezení na určitý počet fází pro jednání o nabídkách není stanoven. Záleží na 

zadavateli, kdy se s uchazeči dohodne (písemně), že jde o poslední fázi jednání o 

nabídkách nebo kdy uchazeče před zahájením jakékoli fáze jednání o nabídkách 

bude informovat, že jde o poslední fázi jednání. 

14. Je možné, aby technická dokumentace pro účely zadávání 

zakázky nebyla zveřejněna, ale v zadávací dokumentaci by 

bylo uvedeno, že je dokumentace k dispozici u zadavatele? 

Je možno požadovat rozmnožovací poplatek? 

Pokud technická dokumentace projektu nebude zveřejněna, musí zadavatel uvést 

v zadávací dokumentaci, kde a jakým způsobem mohou uchazeči technickou 

dokumentaci získat. Adekvátní poplatek za kopie je možné požadovat. 

15. 1) Podle bodu 4.5 Příručky je zadavatel oprávněn zrušit 

výběrové řízení, nejpozději do uzavření smlouvy. Lze 

zrušit výběrové řízení bez udání důvodu? 

 

2) Pokud ne, jaké jsou uznatelné důvody pro zrušení 

zadávacího řízení 

 

1) Ano, pokud si zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradí právo zrušení 

výběrového řízení bez udání důvodu. 

 

2) Zadavatel musí zrušit výběrové řízení, např.:    

- pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, žádosti o účast či 

potvrzení zájmu o účast,  

- pokud byli z účasti v řízení vyloučeni všichni dodavatelé,  

- pokud v důsledku neposkytnutí součinnosti nebyla uzavřena smlouva nebo 

rámcová smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto 

smlouvu uzavřít,  

- pokud zadavatel v uzavřené výzvě obdržel méně než 3 nabídky, aj.  

 

16. Může být otevírání obálek neveřejné? Otevírání obálek může být neveřejné, pokud si zadavatel v rámci zadávacích 

podmínek stanoví, že otevírání obálek proběhne bez přítomnosti zástupců 

uchazečů. 

Upřesnění ze dne 24. 9. 2015: 

Odpověď k tomuto dotazu se vztahuje na výběrová řízení mimo režim zákona o 

veřejných zakázkách (ZVZ). Zakázky zadávané dle ZVZ se musí řídit podmínkami 

vyplývajícími ze ZVZ. 
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17. V případě zakázek malé hodnoty mohu odmítnout nabídku 

od uchazeče, kterého jsem neoslovil? 

V případě uzavřené výzvy u zakázek malé hodnoty zadavatel vyzývá písemnou 

výzvou zájemce k podání nabídky. Nabídku od zájemce, kterého zadavatel přímo 

neoslovil, avšak jeho nabídka je podána ve lhůtě pro podání nabídek a splňuje 

zadávací podmínky, zadavatel odmítnout nemůže. Zadavatel  při VŘ nesmí porušit 

zásadu zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti. 

18. Podmínka Obecných podmínek Pravidel, kapitola 9, písm. 

b), odst. 10 stanoví, že zadavatel nesmí vyzvat osobu (FO, 

PO), která má vztah k žadateli, jako k zadavateli zakázky, 

tj. nesmí vyzvat osobu blízkou (§22 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo 

osobu, která je personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo 

majetkově propojena s žadatelem/příjemcem dotace. 

Výklad podmínky: Vyzváním osoby se pro účely této podmínky rozumí krok 

zadavatele, kterým z vlastní vůle zařadí dodavatele mezi uchazeče/zájemce o 

zakázku. Zadavatel tedy nemůže osobu blízkou či osobu personálně nebo 

majetkově propojenou zařadit do cenového marketingu či vyzvat k podání nabídky 

v uzavřené výzvě. I v případě otevřené výzvy je však zadavatel povinen dle písm. 

b) kapitoly 9 Pravidel postupovat transparentně a dodržovat princip rovného 

zacházení a zákazu diskriminace. V případě pochybností prokazuje zadavatel, že 

povinnosti dodržel. 

19. V rámci 1. kola žádostí o dotaci bychom rádi vyhlásili 

zadávací řízení na dodavatele souboru strojů, kde bychom 

umožnili dílčí plnění. Tzn., jednalo by se o jedno vyhlášení a 

jednu zadávací dokumentaci řekněme na 7 strojů s tím, že 

by uchazeči mohli podat nabídku na jeden stroj či až na 

sedm strojů. Vítězným uchazečem ke konkrétnímu stroji by 

tak byl uchazeč s nejnižší cenovou nabídkou. Celkem by tedy 

mohlo být v rámci tohoto jednoho výběrového řízení až 7 

vybraných uchazečů a smluv. 

Umožňuje SZIF provedení takovéhoto výběrového řízení? 

Avšak pokud to bude možné, když nyní nahlížím a vyplňuji 

žádosti, shledávám, že pravděpodobně nebude možné 

takovýto výsledek do formuláře zanést? Je tomu tak? 

Ano, tento popsaný postup dílčích plnění je možný. Žádost o dotaci na možnost 

dílčích plnění není uzpůsobena. Ve finále po dokončení VŘ ji tedy upravte dle 

pravidla co vítězný uchazeč, to vlastní zakázka. Pole č. 2 zakázky vyplňte vždy 

stejně s pomlčkou a za ni nějak slovně identifikujte stroj/e, které daný uchazeč 

bude dodávat. Rovněž tento postup pak raději popište i do pole č. 36 na str. B3. 

20. Uzavřená výzva - předpokládána hodnota zakázky, je v 

uzavřené výzvě 1 950 000 Kč (dodávky technologií). 

Pokud tuhle částku ze 3 oslovených firem dodrží jen 1 firma, 

další 2 firmy překročí částku 2 mil. Kč, nebo i vítězná 

nabídka přesáhne 2 mil. Kč (např. za 2 050 000 Kč), je to 

důvod ke zrušení výběrového řízení? A vypsání v otevřené 

výzvě? 

Pokud žadatel/příjemce dotace na vyžádání SZIF doloží správně zvolený způsob 

stanovení předpokládané hodnoty zakázky, pak je VŘ provedeno v souladu s 

Pravidly PRV, není to důvod ke zrušení výběrového řízení. 
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21. U zakázek s vyšší hodnotou lze Výzvu zveřejnit na stránkách 

www.eagri.cz  + http://www.szif.cz prostřednictvím Portálu 

Farmáře či Profilu zadavatele nebo ve Věstníku veřejných 

zakázek. Lze uveřejnit inzerát na webových stránkách 

zadavatele, pokud ano, musí tyto webové stránky splňovat 

technické či ostatní požadavky jako např. propojení s 

Věstníkem veřejných zakázek stejně tak jako Profil 

zadavatele atd.? 

Pokud máte na mysli zveřejnění Oznámení výběrového řízení neomezenému počtu 

dodavatelů svůj úmysl zadat zakázku, tak toto na webových stránkách zadavatele 

nelze uveřejnit, resp. to není dostačující. Musíte zvolit jeden ze tří uvedených 

„kanálů“. 

22. Výběrové řízení v uzavřené výzvě na zakázku malé hodnoty 

- v Příručce pro zadávání veřejných zakázek PRV je v bodě 

č. 3.1.3 uvedeno - cituji: „zadavatel vybírá dodavatele z 

minimálně tří obdržených nabídek“  

Pokud zadavatel obdrží tři nabídky, provede otevírání a 

hodnocení nabídek, dvě nabídky nejsou v pořádku (ani po 

výzvě k doplnění), jsou tyto nabídky vyřazeny. Splnil 

zadavatel podmínku, že vybíral ze tří dodavatelů? Nebo musí 

mít tři nabídky správné a toto výběrové řízení zrušit? 

V režimu jaký popisujete, tedy zakázka malé hodnoty dle Příručky pro zadávání 

veřejných zakázek PRV, je potřeba obdržet minimálně 3 nabídky. Pokud vám 

finálně po posuzování a hodnocení nabídek zůstane pouze jedna či dvě nabídky, 

dodrželi jste podmínky Příručky a můžete smlouvu s vítězným uchazečem uzavřít. 

23. V příručce pro zadávání veřejných zakázek programu 

rozvoje venkova není v bodě 3.2 – Zadávací podmínky 

definováno, zda se musí v Oznámení o zakázce (resp. 

Výzvě) zveřejňovat předpokládaná hodnota zakázky. Mohu 

výběrové řízení vyhlásit, aniž bych zveřejňovala 

Předpokládanou hodnotu jednotlivých strojů? 

Předpokládaná hodnota zakázky v Oznámení o zahájení výběrového řízení/Výzvě 

k podání nabídky nemusí být uvedena. 

24. Je možné si v ZD vymínit podmínku, že referenční 

stavby/dodávky nelze prokázat v rámci subdodavatele (tj. 

že je zakázáno prokázání technické kvalifikace 

prostřednictvím subdodavatele) aniž by to bylo v rozporu s 

Pravidly nebo zákonem? Nejde o omezující požadavek? 

Zadavatel si může vyhradit požadavek, aby určitá věcně vymezená část plnění 

předmětu veřejné zakázky byla plněna přímo dodavatelem a nikoliv jeho 

subdodavatelem – toto vymezení bude provedeno věcným vymezením části, 

kterou má plnit přímo dodavatel. Tento požadavek je pak nutné uvést rovněž v 

Oznámení či Výzvě o zahájení zadávacího řízení. Zadavatel však nesmí zcela 

vyloučit možnost plnit alespoň část veřejné zakázky prostřednictvím 

subdodavatele (tedy i příslušnou část technické kvalifikace). 

25. Chtěla bych se zeptat k výběrovému řízení na rekonstrukci 

stavby. Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje 

potvrzený seznam obdobných stavebních prací 

realizovaných uchazečem v posledních 3 letech. Může 

uchazeč jako referenční zakázku uvést stavbu realizovanou 

pro zadavatele? 

Ano, uchazeč může jako referenční stavbu uvést stavbu, kterou realizoval právě 

pro zadavatele. Zadavatel takovou referenci může potvrdit i do vlastního 

výběrového řízení. 
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26. Je možné stanovit při hodnocení dle ekonomické výhodnosti 

nabídky jako dílčí kritérium – technické reference 

dodavatele? Např. zadavatel si stanoví, že požaduje, aby 

dodavatel v minulosti realizoval alespoň dvě stavby 

podobného rozsahu. Tímto by zadavatel vyloučil papírové 

stavební firmy bez zkušeností. 

Ne, není možné stanovit při hodnocení podle ekonomické výhodnosti nabídky jako 

dílčí hodnotící kritérium technické reference dodavatele, zadavatel však může 

referenční zakázky v přiměřeném (nediskriminačním) rozsahu požadovat jako 

kvalifikační předpoklady. 

27. Chtěla bych se zeptat, zda je možné uvést dílčí hodnotící 

kritérium ve výběrovém řízení: délku záruční doby? 

Vzhledem k tomu, že délka záruční doby ovlivňuje vztah užitné hodnoty a ceny, 

lze délku záruční doby uvést jako dílčí hodnotící kritérium. 

28. Dle kap. 3.2.2 příručky MOHOU zadávací podmínky 

obsahovat mj. Obchodní podmínky zakázek na stavební 

práce dle Přílohy č. 1 Příručky. Sama Příloha č. 1 však ve 

svém úvodu obsahuje podmínku, že je ZÁVAZNÁ. Musí tedy 

či nemusí být v ZD u zakázek na stavební práce 

reflektována? 

Příloha č. 1 v Příručce (pro zakázky na stavební práce) je ve své podstatě závazná, 

ale z jejího nedodržení neplynou pro žadatele žádné sankce. Tato příloha obsahuje 

podrobně kapitoly, které žadatel může využít při sestavování návrhu smlouvy o 

dílo, případně při sestavení obchodních podmínek i v případě zakázky na dodávky. 

29. Je možné si v Zadávací dokumentaci podmínit podání 

nabídky fyzickou prohlídkou staveniště, kterou si bude moci 

každý uchazeč dohodnout se zadavatelem na předem 

uvedený telefonický kontakt v ZD? 

Zadavatel může umožnit prohlídku místa plnění; možnost podání nabídky lze 

podmínit účastí na prohlídce staveniště jen v případě, pokud je taková prohlídka 

nezbytná k řádnému zpracování nabídky uchazečem (podmínění je nutné si 

obhájit) – postup analogicky viz § 49, odst. 5 – Zákona o veřejných zakázkách č. 

137/2006 Sb.; jestliže během lhůty pro podání nabídek poskytne zadavatel 

komukoli ze zájemců o zakázku informace, je povinen tyto informace poskytnout 

všem ostatním zájemcům - zásady rovného zacházení, nediskriminace a 

transparentnosti. 

30. Musí být v zadávací dokumentaci uváděno k zakázce CPV? 

V příručce pro VŘ jsem o tom nic nenašla. 

Označení kódu CPV není v Pravidlech ani v Příručce zmíněno, tedy není povinné. 

V případě použití otevřené výzvy a zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek je 

kód CPV zahrnut ve formuláři. 

31. V bodě 3.2.3 se hovoří o prokázání odeslání výzvy. Je u 

všech kroků v průběhu výběrového řízení akceptovatelné 

prokázání i formou předávacího protokolu? Nebo se 

předávací protokol vztahuje pouze k bodu 4.6.1 – informace 

o výsledku výběrového řízení? 

Prokázání předání formou předávacího protokolu je akceptovatelné u všech kroků 

v průběhu výběrového řízení, tedy i v případě prokázání předání Výzvy. 

32. Chystáme se nyní vypisovat VŘ na dodávku s 

předpokládanou cenou do 2 mil Kč bez DPH. Dobrovolně 

jsme se rozhodli jít cestou Otevřené výzvy. Nicméně 

Příručka lhůty pro podání nabídek a lhůty pro zaslání a 

odeslání dodatečných informací definuje dle hodnot 

zakázky. Jaké lhůty tedy v našem případě použít pro 

Pokud máte zakázku malé hodnoty a dobrovolně jste se rozhodli pro otevřenou 

výzvu, pak se řídíte lhůtami pro zakázku malé hodnoty (Příručka jiné lhůty 

neuvádí), tedy lhůta pro podání nabídek bude min 10 kalendářních dnů. 

V případě požadavku dodatečných informací musí být písemná žádost zadavateli 

doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídky, 

zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně 
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stanovení lhůty pro otevírání obálek a stanovení doby na 

dodatečné informace? 

související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti od 

dodavatele (bod 3.3.3 a 3.3.4 Příručky pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014 

– 2020). 

33. Realizujeme výběrové řízení pro projekt - pořízení 

chladírenského vozu.  

Musí zadavatel vždy lhůtu prodloužit, když vydá dodatečné 

informace? Nebo v případě, kdy jen dodavateli vysvětluje 

podmínku již v zadávacích podmínkách obsaženou, lhůtu 

prodlužovat nemusí? Podle našeho názoru se nejedná v 

tomto případě o "úpravu zadávacích podmínek", ale jen 

vysvětlení podmínky a k prodloužení lhůty není důvod. (bod 

3.3.6 Příručky pro zadávání VZ, kde se praví, že "Provede-li 

zadavatel (prostřednictvím dodatečných informací) úpravy 

zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání 

nabídek, a to podle povahy provedené úpravy.") 

Pokud zadavatel poskytuje dodatečné informace, které nemají vliv na zpracování 

nabídky, jde tedy např. o vysvětlení podmínky ze zadávací dokumentace, pak není 

nutné délku pro podání nabídek upravovat.  

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku odešle zadavatel 

současně všem zájemcům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy nebo uveřejní 

dodatečné informace včetně přesného znění žádosti (dotazu) stejným způsobem, 

jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy, případně tyto připojí k zadávací 

dokumentaci na elektronickém tržišti. 

34. V příručce PRV se dále uvádí (v bodě 4.3.3), že se nabídky 

mohou doplňovat. Pokud nebudeme jednat o nabídkách, jak 

je to prosím přesně myšleno? 

Jde o doplnění případných nejasností. Nesmí mít vliv na změnu nabídkové ceny, 

a/nebo měnit údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení. 

35. Je možné při hodnocení nabídek  zjednodušit požadavky na 

technické řešení, aby splnilo zadání více uchazečů? 

Zadavatel nemůže změnit zadávací podmínky při hodnocení nabídek. Jestliže 

žádná z nabídek nevyhověla podmínkám zadávací dokumentace, pak 

doporučujeme výběrové řízení zrušit a vypsat nové výběrové řízení. 

36. V rámci PRV jsme žádali v ose 4.1.1. g) o dotaci na dodávku 

návěsů na vývoz cukrové řepy. 

Výběrové řízení již proběhlo a máme vybraného výherce. 

V zadávacích podmínkách a následně i v kupní smlouvě 

máme sjednán termín dodání do 30. 4. 2016. Vzhledem k 

posunům termínů stanovených Pravidly na projekty PRV v 

obecných podmínkách mi nyní není jasný následující postup. 

Výběrová řízení ke kontrole budou předkládána během 

května, poté budou jistě kontrolována, budou rozesílány 

výzvy k doplnění, schválení a podpisy dohod. 

Jak máme nyní postupovat? 

a) Máme dodávku posunout až na dobu, kdy bude 

podepsána dohoda o poskytnutí dotace?  

Zadavatel musí realizovat zakázku dle Zadávacích podmínek a takovým 

způsobem, jak se zavázal v kupní smlouvě uzavřené s výhercem výběrového 

řízení.  

Termín dodání není možné měnit ani případným Dodatkem ke smlouvě (porušení 

kapitoly 4.4.4 Příručky pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014 – 2020).  

Pokud již je Žádost o dotaci zaregistrovaná, tak takto provedené VŘ neodporuje 

způsobilosti výdajů. 
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b) Nebo máme realizovat tak, jak je uvedeno v zadávacích 

podmínkách a tak, jak jsme se zavázali v kupní smlouvě 

uzavřené s výhercem výběrového řízení? 

37. Je možné uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem v případě, 

že byly podány námitky jinými uchazeči? 

Ano, zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem, který podal vítěznou 

nabídku. Pravidla ani Příručka neřeší odvolání ani námitky, to však neznamená, 

že nemohou být podány. Případné Námitky a Rozhodnutí musí být přiloženy jako 

příloha k výběrovému řízení – viz Seznam dokumentace z výběrového řízení 

k zadávání zakázek PRV 2014 – 2020. 

38 Plná moc  - musí být na případném zplnomocnění úředně 

ověřený podpis? Má být také tato plná moc uveřejněna? 

Plná moc nemusí být úředně ověřena a ani nemusí být uveřejněna. Plná moc musí 

být úředně ověřena jen v případech, kdy je udělena k úkonu, pro který se také 

vyžaduje úřední ověření, což v VŘ/ZŘ není třeba (ZVZ umožňuje téměř pro 

všechny úkony prosté kopie dokladů). 
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