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Příloha 3: Postup při zadávání veřejných zakázek 

Průběh řízení zadávání veřejných zakázek 

Zahájení zadávacího řízení 

• zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu k ní či k jejímu poskytnutí; 

• lhůta pro podání nabídek; 

• místo podání nabídek; 

• údaje o hodnotících kritériích, pokud nejsou uvedeny v oznámení užšího řízení či 

zadávací dokumentaci; 

• informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána. 

 

Zadávací dokumentace 

• obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních 

podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny; 

• technické podmínky; 

• požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připustil; 

• požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny; 

• podmínky a požadavky na zpracování nabídky; 

• způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií; 

• jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. 

 

Pokud se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, pak je nutné tento seznam ještě 

doplnit:  

• projektovou dokumentací stavby; 

• soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

Nabídky a jejich hodnocení 
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• Součástí nabídky musí být návrh smlouvy podepsaný osobou, která je oprávněná 

jednat jménem uchazeče. 

• Do 30 dnů od uběhnutí termínu pro podání nabídek musí zadavatel přistoupit k jejich 

otvírání. Pro tuto činnost zřizuje nejméně tříčlennou komisi. 

• Hodnotící komise (min. 5 členů, člen komise musí být zástupce zadavatele). 

• U zakázek nad 200 mil. Kč musí mít komise min. 7 členů. 

Hodnotící kritéria 

Zákon definuje dvě možnosti: 

1. Cena 

2. Ekonomická výhodnost 

• Problém mimořádně nízké nabídkové ceny 

Ukončení zadávacího řízení 

Komise vystavuje písemnou zprávu, která musí obsahovat: 

1. seznam posouzených nabídek, 

2. výčet nabídek, které byly vyřazeny, včetně odůvodnění, 

3. popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek opět s odůvodněním, 

4. výsledek hodnocení (včetně informací o hodnocení jednotlivých nabídek), 

5. údaj o složení komise. 

Námitky 

• Pokud nebyl dodržen zákon, je možné podat námitku 15 dnů ode dne, kdy se uchazeč 

dozvěděl o porušení zákona. 

• Dalším časovým limitem je opět 15 dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o 

vyřazení jeho nabídky nebo mu bylo doručeno oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky. 

• Do této doby nesmí zadavatel uzavřít smlouvu. [34] 

 


