
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a  

Veřejné zakázky



Výběr dodavatelů – základní zásady 

 Zásada transparentnosti

 Zásada přiměřenosti

 Zásada rovného zacházení

 Zásada zákazu diskriminace

 Střet zájmů – ČP osob, které posuzují nebo hodnotí nabídky, že 

nejsou ve střetu zájmů. 



Výběr dodavatelů – základní zásady 

 Zákaz omezení účasti – země EU, EHS, dle mezinárodních smluv

 Zákaz dělení zakázek 

 Úkony zadavatele – povinnost zaznamenávat a uchovávat

 Informování poskytovatele dotace – ÚOHS, soud

 Odpovědnost zadavatele

 Výběr v souladu s pravidly platnými v den vyhlášení zakázky 



Výběr dodavatelů – Předmět zakázky

Předmět zakázky:

 tvoří jeden funkční celek, nebo

 se jedná o obdobná spolu související plnění – místně, věcně a 

časově souvisí

Není-li to odůvodněno předmětem zakázky, zadavatel nesmí 

zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, 

že technické podmínky v rámci zadávacích podmínek stanoví 

prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na: 

a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo

b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu 



Výběr dodavatelů – Předpokládaná hodnota

Stanovení předpokládané hodnoty

 před zahájením VŘ/ZŘ

 hodnota všech plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na 

zakázku 

 částka bez DPH

 stanovení dle údajů a info o zakázkách stejného či podobného 

předmětu popř.  průzkum trhu, předběžné tržní konzultace apod. 

 zakázka na části – PH součet za části

Na základě PH zadavatel zvolí režim dle kterého bude vypsána 

zakázka 



Výběr dodavatelů – Hodnotící kritéria

Hodnotící kritéria

 zvolit nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů 

životního cyklu a kvality, popř. dle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších 

nákladů životního cyklu

 uvést v ZP kritéria, metodu hodnocení, váhu či jiný vztah kritérií 

Kritérium kvality - kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s 

předmětem zakázky – porovnatelné, ověřitelné. NE smluvní podmínky a platební 

podmínky

Kritérium ceny - celkovou výši nabídkové ceny popř. jednotkovou cenu či jednotkové 

ceny 

V Pravidlech uveden povinný postup pro hodnocení hodnotících kritérií



Výběr dodavatelů – zakázky malého rozsahu

Předpokládaná hodnota 

< 400. tis. Kč bez DPH v případě zadavatelů dle ZZVZ §4 (odst. 1 – 3) 

 možnost využít přímý nákup/doložení účetních dokladů

 zřejmý předmět zakázky, množství dodaného plnění a cena 

plnění 

 i zde platí základní zásady výběru



Výběr dodavatelů – zakázky malého rozsahu

Předpokládaná hodnota

> 400 tis. Kč bez DPH/ 500 tis. Kč bez DPH 

< 2. mil. Kč bez DPH (služby a dodávky) <6. mil. Kč bez DPH (stav. 

práce) 

 Uzavřená výzva min. 3 účastníkům 

 Okruh vyzvaných účastníků - způsobilí zakázku poskytnout

 Lhůta min. 10 kalendářních dní

 Podrobné zadávací podmínky vč. dalších pokynů uvedeny v Pravidlech 



Výběr dodavatelů – zakázky vyššího rozsahu

Předpokládaná hodnota

Pouze pro zadavatele mimo ZZVZ

> 2. mil. Kč bez DPH (služby a dodávky) 

> 6. mil. Kč bez DPH (stavební práce) 

 Otevřená výzva:
 Profil zadavatele, nebo

 Věstník VZ, nebo

 Webových stránkách OP PPR

 Lhůta min. 15 kalendářních dní

 Podrobné zadávací podmínky vč. dalších pokynů uvedeny v 

Pravidlech 



Výběr dodavatelů – Vysvětlení ZD

Zadavatel je povinen umožnit dodavateli podat žádost k vysvětlení ZD.

 žádost doručena nejpozději 4 PD před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek

 odpověď do 2 PD po doručení žádosti 

 odeslání/zveřejnění vč. úplného znění žádosti všem dodavatelům 

Zadavatel i bez žádosti může poskytnout vysvětlení ZD.

V případě změn, které rozšíří okruh možných dodavatelů, je povinnost 

prodloužit lhůtu tak, aby činila původní délku pro podání nabídek !

Ostatní úpravy ZD přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek !



Výběr dodavatelů – otevírání obálek, posouzení a 

hodnocení nabídek

Provádí – zadavatel, pověřená osoba či hodnotící komise

Otevírání obálek

Nabídky otevřít nejdříve po lhůtě pro podání nabídek 

Nabídka podaná po lhůtě se neotvírá – dodavatele vyrozumět

Posouzení nabídek

Posouzení - nabídky zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami?

Úplné / Neúplné nabídky

Zadavatel může vyzvat k doplnění nebo objasnění nabídky, pokud tím 

nedojde ke změně nabídkové ceny či údaje a informace, které jsou 

předmětem hodnocení. 



Výběr dodavatelů – Vyloučení dodavatele

Zadavatel vyloučí účastníka:

 nesplnění ZP

 účastník neobjasnil/nedoložil požadované skutečnosti

 neodpovídající skutečnosti – vliv na posouzení ZP či na naplnění 

kritérií

Zadavatel může vyloučit, pokud prokáže účastníkovi:

 nedodržení norem vyplývajících z právní předpisů 

 střet zájmů – bez možné nápravy

 narušení hospodářské soutěže  - bez možné nápravy

 účastník se dopustil závažného či dlouhodobého pochybení  

 účastník ovlivňoval rozhodnutí zadavatele – neoprávněná výhoda

 ztráta důvěryhodnosti 



Výběr dodavatelů – Hodnocení

Hodnocení nabídek může být provedeno před posouzením. 

Posouzení bude provedeno až u vítězného účastníka. 

Povinnost sepsat Protokol o otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek při dodržení minimálních požadavků uvedených 

v Pravidlech/vzor.

Hodnocení pouze dle hodnotících kritérií uvedených v ZD!!!



Výběr dodavatelů – Oznámení o výsledku

Zadavatel neodkladně informuje všechny účastníky o výsledku VŘ, 

které musí min. obsahovat:

 identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena,

 výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek.

Pokud si to zadavatel v oznámení výběrového řízení vyhradil, může 

ve výběrovém řízení uveřejnit oznámení o výsledku výběrového 

řízení a případné oznámení o vyřazení nabídky stejným způsobem, 

jakým vyhlásil výběrové řízení. 



Výběr dodavatelů – Zrušení VŘ

Zrušení VŘ

 nejpozději do uzavření smlouvy

 bezodkladně písemně informovat účastníky 

 zrušení v době lhůty pro podání nabídek zveřejnit stejným způsobem jako 

vyhlášení

Vždy zrušit VŘ:

 bez nabídek či nesplňující požadavky

 vážné chyby či nesrovnalosti v zadávacích podmínkách

 odmítnutí uzavření smlouvy i třetího účastníka v pořadí

Zadavatel může zrušit VŘ

 důvody zvláštního zřetele (objektivní skutečnosti)

 odmítnutí uzavření smlouvy vybraným účastníkem či druhým v pořadí popř. 

neposkytnutí součinnosti



Výběr dodavatelů – Smlouva s dodavatelem

Povinnost vybrat  k uzavření smlouvy vítězného účastníka dle hodnocení

Smlouva musí být uzavřena v souladu s podmínkami VŘ a nabídkou!

Možnost uzavřít s dalším účastníkem v pořadí pokud:

 vítězný účastník odmítne uzavřít smlouvu

 neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy – bez reakce 

Minimální požadavky na smlouvu 
 označení smluvních strany vč. IČO a DIČ, předmět plnění, cena, platební podmínky, doba a 

místo plnění, povinnost vystavit Fa s číslem projektu, povinnosti dle zákona č. 89/2012 Sb. 

Zadavatel dle § 4, odst. 1 ZZVZ, je povinen postupovat dle § 219 ZZVZ a 

zveřejnit na profilu zadavatele celé znění smlouvy, u níž cena jejího plnění 

přesahuje 500.000 Kč bez DPH, a následně i skutečně uhrazené ceny. 



Výběr dodavatelů – Změna smlouvy

Zákaz umožnit podstatnou změnu závazků ze smlouvy

 umožnění účasti dalších dodavatelů

 ovlivnění výběru dodavatele 

 změna ekonomické rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele

 významné rozšíření rozsahu plnění

Podstatná změna závazku není: 

 Pokud změna nemění povahu zakázky a hodnota je nižší než 10 % původní 

hodnoty zakázky (15 % u stavby)

 Nezbytné dodatečné stavební práce, služby, dodávky, kde by změna v osobě 

dodavatele

 nebyla z ekonomických či technických důvodů možná

 způsobila zadavateli značné potíže či zvýšení nákladů

 hodnota dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku /součet 

hodnot všech změn



Výběr dodavatelů – Změna smlouvy

Podstatná změna závazku není: 

 jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat,

 nemění celkovou povahu zakázky a 

 hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku / součet hodnot všech 

změn.

Podstatná změna závazku u stavebních prací (záměna jedné či více položek) není:

 srovnatelný druh materiálu nebo prací,

 nová cena stejná či nižší,

 kvalita stejná či vyšší,

 podrobné a srozumitelné odůvodnění.

Celkový cenový nárůst související s nepodstatnými změnami vymezenými 

výše při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s 

ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní 

hodnoty závazku. 



Výběr dodavatelů – Výjimky

Zadání bez VŘ - v případě, že poptávané plnění může poskytnout pouze jeden určitý 

dodavatel/ písemné odůvodnění – průzkum trhu, výhradní licence apod.

Zadání bez hodnocení - pouze jedna úplná nabídka

Opce - Výzva jednomu dodavateli - ve výzvě/ZD původní zakázky obsaženo opční 

právo - částka zahrnuta do předpokládané hodnoty původní zakázky/stejný dodavatel 

jako v původní zakázce. 

Dříve uzavřené smlouvy - pouze zakázky malého rozsahu/dlouhodobé zakázky pro 

organizaci – standardní činnosti/ceny v místě a čase obvyklé 

Elektronické aukce - Zadavatel může jako prostředek pro hodnocení nabídek využít 

elektronickou aukci, pokud si její využití vyhradí ve výzvě. 

Souhrnná zakázka – zahrnující i jiné předměty či služby pro mimoprojektové aktivity –

dle ZZVZ nebo VŘ odpovídá základním pravidlům OP PPR. 



Výběr dodavatelů – Kontroly 

PRO VŠECHNY zadavatele

PŘED VYHLÁŠENÍM ZŘ, VŘ - Povinnost zaslat ke kontrole ZD 

 zakázky nad 400tis./500tis. bez DPH

 pouze pro příjemce tj. po uzavření Smlouvy

 dokumenty přes IS KP14+

 připomínky od ŘO – doporučující 

 odpovědnost za ZD – zadavatel

PŘED HODNOCENÍM NABÍDEK ZŘ, VŘ pozvat FM na jednání

 zakázky nad 2 mil. Kč bez DPH/6 mil. Kč bez DPH

 pouze pro příjemce tj. po uzavření Smlouvy

 zaslat pozvánku 7 KD před hodnocením 

PŘED PODPISEM SMLOUVY/DODATKU – Kontrol průběhu ZŘ a VŘ

 nadlimitní zakázky dle ZZVZ

 vyšší hodnoty

 pouze pro příjemce tj. po uzavření Smlouvy

K ZoR – ke kontrole dokumentace k ukončeným a zrušeným VZ

 neposkytnuté dokumenty



Výběr dodavatelů – Kontroly 

PRO VŠECHNY zadavatele

Doba, po kterou musí mít příjemci veškeré originální dokumenty související s 

realizací zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí 

podpory z OP PPR nebo závazných právních předpisech upravujících oblast 

zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení 

projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026. 

Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce a záznamy o 

všech úkonech související se zadáním zakázky. Kontrola bude 

provedena v rámci kontrol na místě



UPOZORNĚNÍ – PRO VŠECHNY zadavatele

Účinnost smlouvy nastává po zveřejnění v Registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(smlouvy nad 50 tis. Kč bez DPH). 

Od 18. 10. 2018 povinná elektronická komunikace

v souladu  se zákonem č.134/ 2016 Sb. - veškerá 

komunikace (i u probíhajících zakázek) musí být 

vedena elektronicky.



Výběr dodavatelů – Finanční opravy

Porušení podmínek pro výběr dodavatele – finanční opravy

 bude zohledněna závažnost porušení pravidel uvedených v Pravidlech 

 většina oprav v procentních sazbách

 pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního 

dopadu - nebude provedena žádná oprava

 více porušení pravidel v jedné zakázce, sazby oprav se nesčítají, oprava 

dle nejzávažnějšího porušení

 sazby finančních oprav jsou uvedeny ve Smlouvě (též 

www.penizeproprahu.cz) 



Děkujeme za pozornost

Linda Sadílková

E-mail: Linda.Sadilkova@praha.eu, 

Tel.: 236 005 234, 731 612 131

ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY

RYTÍŘSKÁ 406/10

110 00  PRAHA 1


