


 

 

Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších 

věcí pro získání dotace! 

 

Cesta k úspěchu = správně zrealizované 

zadávací řízení! 



Specifická stanovená 
určitým subjektem, 

např. poskytovatelem 
dotace, územně 

samosprávným celkem 

Zákonná (zákon č. 
137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách) 
Žádná 



 Zadavatelem dle zákona je: 
› Veřejný zadavatel  

 ČR 

 Státní příspěvkové organizace 

 Územně samosprávné celky 

 Jiná PO obvykle financovaná jiným veřejným zadavatelem 

› Sektorový zadavatel - nově zadavatel, který vykonává relevantní činnost v 
oblasti vodárenství není sektorový 

› Dotovaný zadavatel - nově každý, kdo zadává zakázku z více než 50% 
hrazenou z veřejných prostředků, a pokud veřejné zdroje překročí 200 000 000 Kč 

 

 Zásady, které musí zadavatel dodržovat 
› Transparentnost 

› Rovné zacházení 

› Zákaz diskriminace 

 



 Dle předmětu: 

› Veřejné zakázky na stavební práce 

› Veřejné zakázky na dodávky 

› Veřejné zakázky na služby 

 Dle hodnoty: 

› Nadlimitní  

› Podlimitní  

› Malého rozsahu 

 





 Významná veřejná zakázka 

› U zakázek nad 50 mil. Kč – přísnější režim 

(prodloužení povinných lhůt o ½, nutnost 

zpracovat odůvodnění zakázky) 

 Předběžné oznámení 

› nutnost zveřejnit ve Věstníku VZ odůvodnění 

účelnosti veřejné zakázky u všech 
podlimitních a nadlimitních zakázek vyjma 

zjednodušeného podlimitního řízení 



 Odůvodnění veřejné zakázky 

› nutnost do 3 pracovních dnů od uveřejnění 

oznámení či odeslání výzvy zveřejnit na 

Profilu zadavatele odůvodnění účelnosti, 
přiměřenosti technické kvalifikace, 

hodnotících kriterií a technických podmínek 

› Výjimka pro zjednodušené podlimitní řízení 
› Profil zadavatele (PF) je webová stránka zadavatele, na 

které může zadavatel uveřejňovat informace o svých 

veřejných zakázkách. 



 Poskytování zadávací dokumentace 

› nutnost zveřejnit textové části ZD na profilu 

zadavatele 

› ostatní části ZD odeslat do 3 (2 u ZPŘ) 

pracovních dnů 

› úhrada nákladů za poskytnutí ZD jen za část 

která nebyla zveřejněna (náklady na reprodukci, 

balné a poštovné) 



 Zadávací dokumentace 

› v případě stavebních prací připuštěna 

možnost uvést obchodní názvy - pokud to 

nepovede k neodůvodněnému porušení 
hospodářské soutěže 

 vždy výslovně připustit použití jiných 

kvalitativně a technicky obdobných řešení 

› v případě stavebních prací bude nutná 
prováděcí dokumentace stavby –  

dle prováděcím předpisu 



 Kvalifikace 
› Základní k.p.-přesunuty seznamy do nabídky 

› Profesní k.p.-stejné 

› Ekonomické k.p.-nahrazeno ČP o způsobilosti 

› Technické k.p.-u stavebních prací reference 
pouze do 50% přepokládané hodnoty 

 

› Zpřesněny požadavky na obsah protokolu o 
posouzení kvalifikace - soupis dokladů u 
technických k.p., označení referencí … 



 Otevírání 
› Ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek! 

› Vedle nabídkových cen nutné sdělovat 
všechny číselně vyjádřitelná kriteria 

› Kontrolovat pouze jazyk a podepsaný návrh 
smlouvy 

 Hodnocení 
› Součástí hodnocení nesmí být smluvní 

podmínky (smluvní pokuty, bankovní záruky, 
lhůty splatnosti faktur…) 



 Zveřejňování informací 
› Povinnost zveřejnit výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění 

kvalifikace na profilu zadavatele (PZ) po celou lhůtu 

› Možno zveřejnit na PZ oznámení o vyloučení/výběru, pokud si to 
zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách - doručené 
okamžikem uveřejnění 

› Povinnost uveřejnit na PZ smlouvu včetně všech jejích změn a 
dodatků již od hodnoty 500 tis. Kč bez DPH (do 15 dnů od 
uzavření) 

› Povinnost uveřejnit na PZ výši skutečně uhrazené ceny (do 90 
dnů od uhrazení) 

› Povinnost uveřejnit na PZ seznam subdodavatelů dodavatele VZ 
(do 90 dnů od uhrazení ceny) 

› Povinnost zveřejnit ve Věstníku VZ oznámení o výsledku  do 15 
dnů od uzavření smlouvy 

› Povinnost vyhotovovat o každé VZ Písemnou zprávu zadavatele 
(doposud jen u nadlimitních) a zveřejnit ji PZ do 15 dnů od 
ukončení ZŘ 

 

 

 



 Nové správní delikty spojené s povinností 

uveřejnění 

› Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že 

nesplní povinnost uveřejnění, nebo nedodrží 
způsob uveřejnění stanovený ZVZ 

› Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, 

že nesplní povinnost doložení seznamu 

subdodavatelů 

› Zvýšení pokut u všech správních deliktů o 

100% 





 Žadatel/příjemce dotace, který je veřejným nebo dotovaným nebo sektorovým 

zadavatelem postupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013: 

› Kapitola 11.  Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace  - PRV 

 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 

pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na 

období 2007-2013 : 

› Kapitola 10.  Zadávání zakázek příjemcem dotace - PRV MAS 

 Příloha 3 – Postup pro Zadávání zakázek příjemcem dotace  

 SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV 



 Předpokládaná hodnota zakázky 

 povinnost sčítání výdajů dle předmětu zakázky v rámci 
jednoho projektu - PRV 

 povinnost sčítání výdajů dle předmětu zakázky v rámci 
jednotlivých kódů (001, 002, 003) za rok - MAS 

› výjimka pro kód 004 - nesoutěží se nájem kanc. prostor, 
dodávky energií a vody, poštovní a telekomunikační služby, 
pojištění majetku.. 

› kód 005 se nesoutěží vůbec 

 zakázka 

› na služby 

› na dodávky 

› na stavební práce 

 



 PRV 
› 1. Zakázky do 10 tis. Kč 
› Pokud předpokládaná hodnota 

samostatného výrobku, služby či 
dodávky nepřesáhne  10 tis. Kč 
(bez DPH)  lze zadat zakázku a 
uzavřít smlouvu nebo vystavit 
objednávku přímo s jedním 
dodavatelem, avšak do max. 
výše 100 tis. Kč (bez DPH) součtu 
těchto samostatných výdajů na 
projekt. 

 PRV-MAS IV.1.1 
› 1. Zakázky do 10 tis. Kč 
› Pokud předpokládaná hodnota 

samostatného výrobku, služby či 

dodávky nepřesáhne 10 tis. Kč (bez 

DPH), lze zadat zakázku a uzavřít 
smlouvu nebo vystavit objednávku 

přímo s jedním dodavatelem (smlouvu 

či objednávku nemusí MAS dokládat, 

pokud v rámci jedné ŽoP nepřesáhnou 

jednorázové platby 10 tis. Kč). Toto lze 
pouze za podmínky, že součet těchto 

samostatných výdajů v rámci ŽoP bude 

max. 100 tis. Kč (bez DPH). Tato zásada 

neplatí při opakovaných dodávkách 

stejného druhu od stejného dodavatele, 
které v součtu přesáhnou v rámci jedné 

žádosti o proplacení 10 tis. Kč bez DPH 

(ostatní musí být již doloženo!)  



 Zakázky do 500 tis. Kč 
› povinnost postupovat transparentně a nediskriminačně 

› zadavatel musí oslovit alespoň 3 dodavatele 

› k ŽoP se dokládá tabulka s uvedením dodavatelů, která musí 
poskytnout srovnatelný cenový přehled.  
 tabulka musí obsahovat: 

 seznam dodavatelů a jejich ceny 

 způsob jejich zjištění cenovým marketingem - z cenových nabídek, z průzkumu 
trhu, telefonicky, z veřejně dostupných zdrojů - internet, katalogové ceny … 

› zakázku lze realizovat na základě smlouvy nebo písemné 
objednávky 

› zadavatel nesmí vyzvat osobu (FO, PO) ke které má vztah 
 osoba blízká dle Občanského zákoníku 

 osoba, která je personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo 
majetkově propojena se zadavatelem 

› splnění se k Žádosti o proplacení nepřikládá, zadavatel musí 
být schopen doložit na výzvu pracovníka RO SZIF při kontrole 



 Zakázky nad 500 tis. Kč 
› povinnost uskutečnit zadávací řízení 

› vybrat dodavatele z minimálně tří obdržených 
nabídek 

› průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat 

› dělení zakázky  
 zadavatel může v rámci jednoho projektu 

provést více zadávacích řízení na samostatné 
dodávky/služby/stavební práce  

 je však povinen vycházet z vyšší částky, která 
je součtem všech hodnot za předmět zakázky 



Písemná výzva k podání nabídky musí obsahovat 

 informaci o předmětu zadávané zakázky,  

 identifikační údaje zadavatele,  

 zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací 
dokumentace,  

 lhůtu a místo pro podání nabídek, 

 údaje o hodnotících kritériích (nejnižší cena nebo ekonomická výhodnost nabídky), 
pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci,  

 požadavky na profesní kvalifikační předpoklady,  

 požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele 

› dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání,  

› vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

› dodavatel není v likvidaci,  

› splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou 
čestného prohlášení 

 žadatel/příjemce dotace si může stanovit dle svého zvážení další kvalifikační 
předpoklady 

 výzvu lze zaslat poštou nebo e-mailem nebo předat osobně 



Zadávací dokumentace musí obsahovat 

 vymezení předmětu zadávané zakázky v souladu s projektem nebo dle 

klasifikace zboží, služeb a stavebních prací podle referenční klasifikace platné 

pro veřejné zakázky (CPV),  

 obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně objektivních 

podmínek, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny 

› povinnost dohodnout fakturační podmínky tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované 

dodávky, služby a stavební práce členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek 

výdajů dle Dohody 

 technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem zadávané zakázky,  

 požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na 

zpracování nabídky,  

 způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií,  

 v případě stavebních prací projektovou dokumentaci a soupis prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr (dle RTS Brno) 



Nabídky (nejméně 3) musí splňovat požadavky výzvy a ZD 

 musí být v originále s podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče, případně 
e-mailem s el. podpisem 

 musí obsahovat identifikační údaje uchazeče s uvedením jeho funkce – 
pracovního zařazení,  

 lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy 
k podání nabídky (délka dle stanovení zadavatele) 

 musí obsahovat čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních 
předpokladů, 

 musí obsahovat prokázání profesních kvalifikačních předpokladů  
› kopii dokladu o oprávnění k podnikání – např. výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence v rozsahu 

odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikát 
vydaný správcem systému registru certifikovaných dodavatelů, výpis ze zahraničního seznamu 
dodavatelů či certifikát zahraničního dodavatele, licence apod.),  

 dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně 
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který 
nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více 
uchazečů v tomtéž zadávacím řízení !!!!,  

 dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být personálně ani 
majetkově propojen se zadavatelem nebo s jiným dodavatelem v tomtéž 
zadávacím řízení.  



Posuzování a hodnocení nabídek:  

 pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími 

dodavateli nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného 

dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané 
takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí a 

písemně je informuje o důvodu vyloučení ze zadávacího řízení,  

 zadavatel posoudí nabídky z hlediska splnění základních, profesních a případně 

dalších kvalifikačních předpokladů, pokud si je stanovil. Uchazeče, kteří tyto 

předpoklady nesplní, vyloučí z dalšího hodnocení a písemně je informuje o 

důvodu vyloučení ze zadávacího řízení,  

 pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nestanoví jinak, rozhoduje při 

hodnocení pro plátce daně z přidané hodnoty cena bez daně z přidané 

hodnoty, pro neplátce cena s daní z přidané hodnoty,  

 vysoutěžená hodnota zakázky může být z rozhodnutí SZIF předána k posouzení 

soudnímu znalci v oboru.  



Posuzování a hodnocení nabídek:  

 vyhodnocení nabídek musí být písemné a musí obsahovat: 

› údaje o uchazečích kteří podaly nabídky 

 název firmy(jméno) 

 nabídkovou cenu 

 pořadí vyhodnocených nabídek 

 důvody pro vyloučení uchazečů 
 

 zadavatel provede hodnocení předložených nabídek podle předem 

stanovených hodnotících kritérií pro výběr zakázky. V případě hodnotícího kritéria 

ekonomická výhodnost nabídky provede zadavatel vyhodnocení formou 

tabulky, ve které jsou přiděleny jednotlivým dílčím kriteriím váhy vyjádřené v 

procentech. Jako hodnotící kritérium nesmí být použity reference, 

 v případě, že zadavatel ustanoví hodnotící komisi pro hodnocení nabídek, musí 

všichni členové hodnotící komise na počátku jednání předložit písemné 

prohlášení o své nepodjatosti, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, 

nesmí mít osobní zájem na zadání zakázky  prohlášení musí být přílohou 

vyhodnocení 

 



Ukončení zadávacího řízení  

 zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému 

dodavateli a všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, 

 dotovaný a veřejný zadavatel musí do 15 dnů od uzavření zveřejnit celé znění 

smlouvy pokud cena přesáhne 500 tis. bez DPH  

  

Uzavření smlouvy 
 zadavatel uzavře smlouvu nebo vystaví objednávku s vybraným dodavatelem ze 

zadávacího řízení,  

  

Zrušení zadávacího řízení 
 pouze je-li uvedeno ve výzvě k podání nabídky, že je zadavatel oprávněn zrušit 

zadávací řízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení důvodu (nejpozději do uzavření 

smlouvy nebo písemné objednávky).  

 



Další možnosti zadávání dle pravidel PRV 

 bez ohledu na výši zakázky může zadavatel zadávající zakázku mimo režim zákona 

zveřejnit v Obchodním věstníku (na Centrální adrese-pravidla pro MAS).  

 zveřejnění musí trvat minimálně 21 dnů, pokud se nejedná o veřejného zadavatele. 

 pokud nastane situace, že zadavatel na takto uveřejněnou zakázku obdrží nabídku 

pouze od jednoho uchazeče, může v tomto případě uzavřít smlouvu s uchazečem, 

který předložil nabídku, pokud tato nabídka splňuje požadavky zadavatele na 

předmět plnění zakázky.  

 pokud se jedná o veřejného nebo dotovaného zadavatele musí v tom případě dále 

postupovat dle §26 zák. 137/2006 Sb. 

 pokud u zakázek do 500 tis. Kč nebo nad 500 tis. Kč zadavatel není schopen doložit 

oslovení 3 dodavatelů, resp. neobdrží 3 nabídky musí dále postupovat dle § 147 zák. č. 

137/2006 Sb. (Obchodní věstník ) 



Možnost kontroly zadávacího řízení 

 zadavatel realizující zakázku mimo režim zákona je oprávněn po podání 

Žádosti o dotaci a před zahájením realizace projektu požádat SZIF o 

posouzení dokumentace z již provedeného zadávacího řízení.  

 závěry tohoto posouzení jsou závazné pro další administraci žádosti 

 SZIF je povinen výsledek posouzení oznámit příjemci dotace nejpozději 

do 30-ti kalendářních dnů od data obdržení žádosti o posouzení.  

 zadavatel postupující při zadávání zakázky podle Zákona č. 137/2006 

Sb. se může obrátit se žádostí o vyjádření na Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže ??? 





„Dostavba areálu Milná a Muckov“  

 Žadatel: Farma Milná s.r.o.  

 Podání žádosti: 6. příjmové kolo  

 Opatření:  I. 1. 1 Modernizace zemědělských podniků 

 Náplň projektu: Rekonstrukce 3 kravínů, pořízení zahraniční technologie 

ustájení masného skotu, rekonstrukce jímek, rekonstrukce zpevněných 

povrchů 

 Rozpočet:  25 359 390 Kč bez DPH 

 Výše dotace: 12 475 101 Kč 

 Realizace stavby: 2009-2010 



„Dostavba areálu Milná a Muckov“  

 Zakázka mimo režim zák. 137/2006 Sb. 

 Zadávací řízení na stavební práce a s nimi související dodávka technologií 

 Předpokládaná hodnota stavby - 25 259 390 Kč bez DPH 

 Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 

 Zadavatel požadoval doložení základních a profesních kvalifikačních 
předpokladů (čestné prohlášení, výpis z OR nebo živnostenský list) 

 Zadavatel oslovil 3 stavební firmy a obdržel 3 nabídky 

 

 
 

Pořadí nabídky 
Pořadové číslo 

nabídky 

Obchodní firma / 

název 
Sídlo IČ 

Celková výše  

nabídkové ceny (v Kč 

bez DPH) 

1. 2. F….. - . 25 372 186,20 

2. 3. B…… - - 31 033 605,97 

3. 1. Z…… - - 33 508 249,69 



„Stavební úpravy č.p. 39 Čenkov u Malšic“  

 Žadatel: Miroslav Kluzák 

 Podání žádosti: 2. příjmové kolo  

 Opatření: III. 1. 3 Podpora cestovního ruchu 

 Náplň projektu: Rekonstrukce objektu na ubytovací zařízení, pořízení 

vybavení ubytovacího zařízení a pořízení sportovních potřeb, vytvoření 

parkovacích míst, rekonstrukce objektu pro sportovní vyžití, nákup a 

výsadba zeleně 

 Rozpočet:   9 372 823 Kč bez DPH 

 Výše dotace:  3 776 990 Kč 

 Realizace:  2008-2009 

 



„Stavební úpravy č.p. 39 Čenkov u Malšic“  

 Zakázka mimo režim zák. 137/2006 Sb. 

 Zadávací řízení na stavební práce a s nimi související dodávka vybavení 

 Předpokládaná hodnota stavby – 9 292 823 Kč bez DPH 

 Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 

 Zadavatel požadoval doložení základních a profesních kvalifikačních 
předpokladů (čestné prohlášení, výpis z OR a živnostenský list) 

 Zadavatel oslovil 3 stavební firmy a obdržel 3 nabídky 

 Jeden uchazeč byl zadavatelem vyřazen pro nedoložení živnostenského 
listu 

 K hodnocení postoupili dva uchazeči 

 

 
 

Pořadí nabídky 
Pořadové číslo 

nabídky 

Obchodní firma / 

název 
Sídlo IČ 

Celková výše  

nabídkové ceny (v Kč 

bez DPH) 

1. 3. S……. . . 9 373 351 

3. 1. H…….. . . 10 007 068 



„ČOV, kanalizace a vodovod BUZICE“  

 Žadatel: Obec Buzice 

 Podání žádosti: 14. příjmové kolo 

 Opatření: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 

 Náplň projektu:  Jedná se o výstavbu ČOV pro 200 EO a čerpací 

stanice. Dostavbu gravitační kanalizace, výstavbu výtlačného 

kanalizačního potrubí, dostavbu vodovodu a pořízení solárního panelu, 

který bude umístěn na objektu ČOV a bude sloužit k ohřevu teplé vody. 

 Rozpočet:   18 450 000 Kč bez DPH 

 Výše dotace:  16 470 000 Kč 

 Realizace:  2012-2013 

 



„ČOV, kanalizace a vodovod BUZICE“  

 Veřejný zadavatel, který vykonával relevantní činnost v souladu s § 4 

ZVZ  a dle § 2, odst. 7 ZVZ byla zakázka zadávána v souvislosti s výkonem 

relevantní činnosti - provozování vodovodu a kanalizace 

 Zadávací řízení na stavební práce 

 Předpokládaná hodnota stavby – 18 350 000 Kč bez DPH 

 Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, 

jež byla posuzována na základě dílčích kritérií. Celková výše nabídkové 

ceny (v Kč bez DPH) s vahou 70% a výše sankce při nedodržení termínu 

dokončení díla (v Kč za každý den prodlení) s vahou 30% 

 Zadavatel požadoval prokázání: 
› základních kvalifikačních předpokladů,  

› profesních kvalifikačních předpokladů,  

› ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů,  

› technických kvalifikačních předpokladů 



„ČOV, kanalizace a vodovod BUZICE“  

 základní kvalifikačních předpoklady 
› doložení způsobem dle § 62 odst. 2 ZVZ - čestným prohlášením. 

 profesní kvalifikační předpoklady 
› výpis z obchodního rejstříku 

› doklad(y) o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména doklad(y) prokazující 

příslušné živnostenské oprávnění či licenci 

› osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

 ekonomické a finančních kvalifikační předpoklady 
› pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí 

osobě ve výši minimálně 20 mil. Kč 

› seznam obratů za stavební činnost za poslední 3 roky, přičemž obrat dodavatele v jednotlivých letech 

nesměl být nižší než 60 mil. Kč  

 technické kvalifikačních předpoklady 
› seznam minimálně 3 referenčních stavebních prací v oblasti vodohospodářské infrastruktury, každou 

s rozpočtem min. 18 mil. Kč bez DPH 

› certifikát sytému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem 

› certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem 

› seznam minimálně 20 techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků 

zajišťujících kontrolu jakosti  

 
 



„ČOV, kanalizace a vodovod BUZICE“  

 zadavatel oslovil 5 stavebních firem a obdržel čtyři nabídky ve lhůtě pro 

podání nabídek a jednu po lhůtě! 

 k hodnocení podle kriterií postoupili čtyři uchazeči 

 

 
 

Pořadové číslo 

nabídky 

Obchodní firma / 

název 

Počet bodů za jednotlivá kritéria 

Celkový počet 

získaných bodů 

Celková výše 

nabídkové ceny  

(v Kč bez DPH) 

Výše sankce při 

nedodržení termínu 

dokončení díla  

(v Kč za každý den 

prodlení) 

váha 70% váha 30% 

1. R…. 6 984,433 2 727,273 9 711,706 

2. P….. 6 814,139 2 836,364 9 650,503 

3. D…… 7 000,000 3 000,000 10 000,000 

4. P…… 6 942,249 2 727,273 9 669,521 



„ČOV, kanalizace a vodovod BUZICE“  

 seřazení podle získaného počtu bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 předpokládaná hodnota stavby – 18 350 000 Kč bez DPH 

 

 
 

Pořadí nabídky 
Pořadové číslo 

nabídky 

Obchodní firma / 

název 

Celkový počet 

získaných bodů 
Nabídková cena (Kč) 

1. 3. D….. 10 000,000 18 807 441 

2. 1 R….. 9 711,706 18 849 358 

3. 4. P….. 9 669,521 18 963 897 

4. 2. P….. 9 650,503 19 320 428 



„Nákup lesní techniky - traktor a štěpkovač s 

hydraulickou rukou“  

 Žadatel: Místní hospodářství obce Dříteň, spol. s.r.o. 

 Podání žádosti: 8. příjmové kolo  

 Opatření: I.1.2.1. Lesnická technika 

 Náplň projektu:  Pořízení kolového traktoru a štěpkovače s hydraulickou 

rukou který slouží pro zpracování dřevní hmoty. 

 Rozpočet:   2 570 000 Kč bez DPH 

 Výše dotace: 1 028 000 Kč 

 Pořízení: 2010 

 

 



„Nákup lesní techniky - traktor a štěpkovač s 
hydraulickou rukou“  

 Veřejný zadavatel - §2 odst. 2 písm. d) zák. 137/2006 Sb.- právnická 

osoba převážně financovaná jiným veřejným zadavatelem 

 Zadávací řízení na dodávky 

 Předpokládaná hodnota dodávky – 2 550 000 Kč bez DPH 

 Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, 
jež byla posuzována na základě dílčích kritérií. Celková výše nabídkové 
ceny (v Kč bez DPH) s vahou 90% a délka záruční doby (v měsících) s 
vahou 10% 

 Zadavatel požadoval prokázání: 

› základních kvalifikačních předpokladů,  

› profesních kvalifikačních předpokladů,  

› technických kvalifikačních předpokladů 

 

 



„Nákup lesní techniky - traktor a štěpkovač s 

hydraulickou rukou“  

 základní kvalifikačních předpoklady 
› doložení způsobem dle § 62 odst. 2 ZVZ - čestným prohlášením. 

 profesní kvalifikační předpoklady 
› výpis z obchodního rejstříku 

› doklad(y) o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména doklad(y) prokazující 

příslušné živnostenské oprávnění či licenci 

 technické kvalifikačních předpoklady 
› seznam minimálně 3 dodávek štěpkovačů o ceně minimálně 1 mil.  Kč bez DPH realizovaných 

dodavatelem v posledních 3 letech 

 zadavatel oslovil 5 firem zabývajících se prodejem techniky a obdržel 

dvě nabídky 

 k hodnocení podle kriterií postoupili dva uchazeči 

 



„Nákup lesní techniky - traktor a štěpkovač s 

hydraulickou rukou“  

 seřazení podle získaného počtu bodů 

 

 

 

 

 

 předpokládaná hodnota dodávky – 2 550 000 Kč bez DPH 

 
 

Pořadí nabídky 
Pořadové číslo 

nabídky 

Obchodní firma / 

název 

Celkový počet 

získaných bodů 

Nabídková cena 

(Kč) 

1. 1. B….. 10 000,00 2 560 500 

2. 2. A….. 7 954,68 2 986 000 




