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PREVENCE CHYBOVOSTI
realizace veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie dle Pokynů pro zadávání
zakázek, Přílohy č. 5A Příručky pro žadatele (dále jen Pokyny)
OBLASTI, VYBRANÉ OTÁZKY

OBECNĚ
Odpovídá předpokládaná hodnota zakázky zakázce II. kategorie

Poznámka
Limity stanovené v bodu
4. písm. b) Čl. 6 Pokynů

Je k dispozici záznam o posouzení a hodnocení nabídek
Je k dispozici rozhodnutí o zadání zakázky
Je k dispozici písemná smlouva
ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Byla výzva k podání nabídky odeslána min. 3 uchazečům, popř.
uveřejněna vhodným způsobem, např. na profilu zadavatele, webových
stránkách zadavatele apod.
Byla Výzva k podání nabídek odeslána min. 10 kalendářních dní před
termínem pro podání nabídek

Rozhodným datem pro
běh lhůty je den
následující po datu
odeslání Výzvy, 10
celých kalendářních dnů

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY (dále jen Výzvy)
Identifikační údaje zadavatele
Název a popis předmětu zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky
Lhůta pro podání nabídek (10 kalendářních dnů)

Způsob podání nabídek

Musí být umožněno
osobní i prostřednictvím
provozovatele
poštovních služeb,
elektronicky, pokud
zadavatel disponuje
příslušným
elektronickým nástrojem

Požadavek na předložení čestného prohlášení ve smyslu § 53 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon)
Požadavek na výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být
uchazeč zapsán podle zvl. předpisů, ne starší 90 dnů
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Požadavek na prokázání schopností, odbornosti a zkušenosti dodavatele
(myšleno ve smyslu § 56 Zákona)
Místo pro podání nabídky
Požadavek na předložení návrhu smlouvy podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
Údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení
Možnost zadavatele zrušit zadávací řízení
Informace, že se jedná o zadávací řízení podle Pokynů pro zadávání
zakázek, příloha č. 5A Příručky pro žadatele
Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailovou adresu
Informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána
Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace pokud tvoří samostatný
dokument a není součástí Výzvy
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (může být v ZD)
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny (může být v ZD)
Doba a místo plnění zakázky (může být v ZD)
Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští (může být v
ZD)
Informaci o právu dodavatele požádat o dodatečné informace
Podpis zadavatele, příp. osoby oprávněné jednat jménem nebo za
zadavatele (na písemné výzvě)
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Doba a místo plnění zakázky

Může být zapracováno
do Výzvy, u zakázek na
stavební práce musí
zadávací dokumentace
obsahovat příslušnou
PD a soupis stavebních
prací, dodávek a služeb,
dále pak stanovena
podmínka ve smyslu §
46d odst. 2 Zákona

ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Zachování principu transparentnosti
Sdělení všem dodavatelům
DODATEČNÉ INFORMACE

Řeší Čl. 13, body 1-3
Pokynů

Pokud požadovány, poskytl je zadavatel všem dodavatelům
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KONTROLA, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK, VÝBĚR
NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Pro posouzení a hodnocení nabídek ustanovil zadavatel hodnotící komisi.
Hodnotící komise musí mít alespoň tři členy

Viz bod 10-11 čl. 22
Pokynů

Provedeno posouzení úplnosti nabídek

Viz bod 7-8 čl. 22
Pokynů

Vyřazení uchazečů, kteří podali neúplnou nabídku
Odpovídá posouzení kvalifikace stanovené zadavatelem ve Výzvě údajům
v nabídkách
Vyloučeni uchazeči, kteří neprokázali splnění kvalifikace
Bylo provedeno posouzení nabídek na splnění požadavků stanovených
zadavatelem ve Výzvě
Proběhlo hodnocení metodou stanovenou zadavatelem, byly hodnoceny
informace uvedené v nabídkách uchazečů (tzn. nedošlo k posuzování
jiných informací)
O jednání komise, tj. o provedeném posouzení a hodnocení nabídek byl
sepsán protokol, který odpovídá čl. 22 odst. 12 Pokynů a je podepsán
přítomnými členy komise. Přílohou protokolu musí být čestná prohlášení o
nepodjatosti jednotlivých členů komise
Vydáno Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Bylo odesláno všem nevyloučeným uchazečům
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky s odůvodněním odesláno všem
nevyloučeným uchazečům
UZAVŘENÍ SMLOUVY
Obsah smlouvy odpovídá předmětu zakázky, vysoutěžené ceně a
zadávacím podmínkám

Povinné náležitosti
smlouvy stanoví bod 18.
Čl. 8 Pokynů
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