
Seminář pro příjemce
v rámci vyhlášené5. výzvy Mas Vladař o.p.s.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (malý a velký cenový 

marketing výběrové řízení)

Termín konání: pátek 23.07.2021 v 10:00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS Vladař o.p.s.

(adresa Masarykovo náměstí 22, 441 01 Podbořany)
nebo formou

online konference (meet) - meet.google.com/obj-xvcs-wng

https://meet.google.com/obj-xvcs-wng?hs=224


Zásady postupu zadavatele pro všechny 

žadatele stejné

 Zadavatel doloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému velkého cenového marketingu = částka 
jedné zakázky je = nebo nižší než 2 000 000Kč bez DPH, v případě zakázky na stavební práce až 6 000 
000Kč bez DPH, nebo výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o 
dotaci nejdříve na Mas a to do 63. kalendářních dnů = do 2. srpna, a do 70 kalendářních dnů zašle vše 
zkontrolované a podepsané od Mas přes portál Farmáře na RO SZIF = do 9. srpna

Malý cenový marketing = částka nižší než 500 000Kč bez DPH se přikládá k žádosti o 
platbu.

 Zadavatel nesmí omezovat účast ve výběrovém řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo 
podnikání v jiném členském státě Evropské unie

 Zadavatel NESMÍ oslovit  k podání nabídky  osobu  blízkou, spřízněnou, majetkově propojenou

 Oslovené firmy  nesmí být propojeny 

 Zadavatel je povinen při zadávání zakázky dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti (rovné 
zacházení a zákaz diskriminace)



Nesmí dojít ke střetu zájmů

 Zadavatel postupuje tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. V případě realizace 

výběrového řízení si zadavatel vyžádá písemné čestné prohlášení všech osob, které 

posuzují nebo hodnotí nabídky, že nejsou ve střetu zájmů.

 Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob podílejících se na výběrovém řízení, 

mají nebo by mohly mít vliv na výsledek VŘ, ohrožují jeho nestrannost nebo nezávislost.

 Zájmem osob se rozumí, že by mohly získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo 

jiny prospěch zadavatele.

Stanovení hodnoty zakázky

 Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky zadavatel vychází z údajů a informací o 

zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění, nebo údajů a informací získaných 

průzkumem trhu s požadovaným plněním nebo informací získaných jiným vhodným 

způsobem. Zadavatel je povinen na vyžádání prokázat  způsob stanovení předpokládané 

hodnoty zakázky



• Při určení předmětu zakázky není přípustné uvádět v zadávacích podmínkách 

požadavky nebo odkazy na specifická označení , typy a průmyslové vzory (John Deere, 

Zetor, ELG, Audi apod…) 

• Takový odkaz lze výjimečně připustit, pokud:

- by bez jeho použití, nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit 

předmět zakázky, zadavatel však zároveň musí v zadávacích podmínkách 

výslovně umožnit pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení 

- by bylo pořizované plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními 

či systémy

• Tyto skutečnosti je zadavatel povinen na vyžádání prokázat.









Výběrové řízení – Otevřená výzva

 Doporučujeme používat vzory dané ze strany Szifu (oznámení, zadávací dokumentace, 

protokol)

 Zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat zakázku

 Zadavatel může výzvu po jejím uveřejnění odeslat některým dodavatelům (min. 3 

dodavatelům)

 To co se uvede do zadávací dokumentace  je závazné – doba realizace , pozor na  

sjednání záloh, pokud toto není v zadávací dokumentaci – nesmí se zálohy poskytnout –

je nutné dobře připravit  dokumentaci – výkazy výměr , pozor na množství, metry a 

pod) !! 



Zadávací podmínky (3.2. Příručky) 

Oznámení  výběrového řízení musí obsahovat alespoň tyto údaje:

• Identifikační údaje zadavatele

• Název zakázky; 

• Druh zakázky (dodávky, služby nebo stavební práce); 

• Lhůta a místo pro podání nabídky

• Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky

• Základní hodnotící kritérium

• Způsob hodnocení hodnotících kritérií (stanovit, jaké údaje či parametry z 

nabídek budou předmětem hodnocení a jakým způsobem bude hodnocení provedeno)

•



• Způsob jednání s uchazeči, pokud hodlá zadavatel s uchazeči jednat
(viz příručka  pro zadávání zakázek)

• Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, jaké údaje týkající se 

předmětu zakázky a jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést, 

aby mohl zadavatel posoudit soulad nabídky se zadávacími 

podmínkami, u zakázek vyšší hodnoty je povinný požadavek zadavatele 

na předložení návrhu smlouvy na realizaci zakázky, pokud není návrh 

smlouvy součástí zadávacích podmínek.

• Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

• Doba a místo plnění zakázky



• Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští

• Poskytování dodatečných informací dle  bodu „dodatečné informace“

Zadávací podmínky mohou dále obsahovat

• Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče, pokud zadavatel požadavky 

na kvalifikaci stanoví, musí tyto stanovit v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ

• Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek nebo závazný vzor 

smlouvy na plnění zakázky 

• Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů (identifikační údaje) 

a věcné vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím



Lhůta pro podání nabídek a vysvětlení 

zadávacích podmínek (3.3. Příručky)

 Lhůta je stanovena s ohledem na předmět zakázky, začíná se počítat od 

následujícího dne uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení

 Lhůty  min. 10  kalendářních dní (raději více) 

 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení 

zadávacích podmínek, tato žádost musí být doručena zadavateli nejpozději 

4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.



Doručení nabídek 

 V elektronické podobě (e-mailem) – musí být zajištěny tak, aby před 

stanovenými lhůtami nikdo nemohl mít k nabídkám přístup - nesmí být 

otevřeny  dřív, než uplyne lhůta pro podání  nabídek !!!!

 Poštou  v obálce  s nápisem neotevírat – název zakázky  - otevřít až po 

lhůtě pro podání 

 Osobně  - v obálce s nápisem neotevírat – název zakázky  - otevřít až po 

lhůtě pro podání 



Otevírání obálek

 a) zadavatel,

 b) jiná osoba, pověřená zadavatelem (dále jen „pověřená osoba“), tímto 

způsobem je možné posuzovat a hodnotit pouze zakázky malé hodnoty nebo

 c) hodnotící komise, která má alespoň 3 členy, kterou jmenuje zadavatel.( 

třeba u obcí) 



Hodnocení 

 Vždy musí být sepsán protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek – viz vzor  

 Osoby, které vybírají musí být nepodjaté a zachovávat mlčenlivost  (komise), případně  

najatá agentura (smlouva)

 1) posouzení zda je nabídka v souladu se zadávací dokumentací

 2) Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, může být uchazeč vyzván k 

jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek  nesmí být změněna 

nabídková cena a/nebo údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení.

Hodnocení nabídek provádí zadavatel, hodnotící komise 

nebo pověřená osoba podle hodnotících kritérií 

uvedených v zadávacích podmínkách. Jako nejvhodnější 

nabídku vyhodnotí ekonomicky nejvýhodnější nabídku 

nebo nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.



Oznámení o výsledku 

 O výsledku výběrového řízení musejí být bez zbytečného odkladu 

informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání 

nabídek a jejichž nabídka nebyla vyřazena z výběrového řízení.

 Oznámení o výsledku výběrového řízení musí obsahovat min. následující 

informace: identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, 

výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek. Tato 

informace musí být zaslána písemně, a to buď dopisem, nebo elektronicky 

(odeslání musí být schopen zadavatel prokázat – dodejka, podací lístek, 

předávací protokol, emailovou doručenkou spolu s odeslaným emailem 

apod.)

 Pokud je ve výběrovém řízení jediný účastník, může být zadavatelem 

vybrán bez provedení hodnocení.



Smlouva 
 Uzavřít  s  vítězným uchazečem – pokud nereaguje na vyzvání (odmítne uzavřít 

smlouvu), osloví druhého   atd…

 Smlouva náležitosti – viz vzor…

 Smlouva musí být písemná

Její náležitosti

 a) označení smluvních stran vč. IČ a DIČ pokud jsou přiděleny;

 b) předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně);

 c) cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že

 dodavatel není plátcem DPH, platební podmínky;

 d) doba a místo plnění;

 e) další obligatorní náležitosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského

 zákoníku.



Pozor  u smluv – nebezpečí 

 Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících 

ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky. Za podstatnou se považuje 

taková změna, která by

 a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního 

výběrového řízení odpovídaly této změně

 b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele

 c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky



Pravidla, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty PRV na období 2014 – 2020

odkaz na pravidla pro rok 2021:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopat

reni%2Fleader%2F1921%2F1608018102065.pdf

To je vše, děkujeme za pozornost

Kristýna Gubíková Ing. Petr Menzl

manažerka PRV,            manažer PRV

tel.: 775 372 835    tel.:+420 353 399 708

e-mail: petr.menzl@vladar.cz

e-mail:kristyna.gubikova@seznam.cz

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/prv2014/opatreni/leader/1921/1608018102065.pdf

