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Zadávací řízení

Příloha L Projektové příručky – Pokyny pro zadávací řízení 
na dodavatele

vztahuje se na všechny příjemce a partnery

Rozdělení dle povinnosti

• Obecná ustanovení
všichni příjemci

• Část A – Zadávací řízení pro zadávání veřejných zakázek
veřejní zadavatelé podle § 2 zákona o VZ

• Část B – Výběrová řízení
1) zadavatelé podle zákona o VZ – zadávání zakázek malého rozsahu
2) ostatní příjemci, kteří se nemusejí řídit zákonem o VZ 
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Zadávací řízení – Obecná ustanovení

Obecná ustanovení

Povinnosti pro všechny příjemce:
• zveřejnit na www.oppk.cz
• uvedení publicity
• uvedení, že dle § 2e) zákona č. 3202001 Sb., o finanční kontrole je 

vybraný dodavatele osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly

• prokázat, že zadávací řízení proběhlo na základě zásad 
transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace, 
proporcionality, vzájemného uznávání osvědčení, volného pohybu 
osob a služeb a práva usazování

• prokázat, že výdaje byly vynaloženy za cenu obvyklou v místě 
plnění v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti

• doložit veškerou dokumentaci k zadávacímu řízení
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Zadávací řízení – Obecná ustanovení

Další povinnosti:

Povinnosti pro všechny příjemce:
• zaslat zadávací dokumentaci 14 dní před vyhlášením 

zadávacího řízení
• pozvat finančního manažera k otevírání obálek (zakázky vyšší 

hodnoty a zakázky podle zákona o VZ)
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Zadávací řízení – Část A

Část A – zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů

Vztahuje se na veřejné zadavatele podle § 2 zákona o VZ

Musí dodržet Obecná ustanovení přílohy L Projektové příručky

http://www.portal-vz.cz/
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Výběrové řízení – Část B

Část B – zadávání zakázek mimo zákon č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

vztahuje se:

a) veřejný zadavatel podle § 2 zákona o VZ – zadávání zakázek malého rozsahu 
podle §18 odst. 3 zákona o VZ

b) na příjemce, kteří pod režim zákona o VZ nespadají

6



WWW.OPPK.CZ

Výběrové řízení – Část B

Typ 
zakázky

Cena zakázky na 
dodávky a 

služby
Cena zakázky na 
stavební práce

Lhůta 
k podán

í
nabídek

Povinnost 
stanovit 

hodnotící
komisi

Oslovit (počet zájemců) a 
zveřejnit na OPPK

zakázky 
malého 
rozsahu

do 200 000,- do 500 000,- není ne ne

od 200 001,-
do 800 000,-

od 500 001,-
do 3 000 000,- 15 dní ne oslovit 3 + zveřejnit

od 800 001,-
do 2 000 000,-

od 3 000 001,-
do 6 000 000,- 15 dní ano 3 

členy oslovit 3 + zveřejnit

zakázky 
s vyšší
hodnotou

od 2 000 001,- a 
výše

od 6 000 001,-
do 146 447 000,- 15 dní ano 3 

členy oslovit 5 + zveřejnit

od 146 447 001,- a 
výše 35 dní

ano 5 
členů

oslovit 9 + zveřejnit nebo zveřejnit 
v Obchodním věstníku + zveřejnit

7



WWW.OPPK.CZ

Výběrové řízení – Část B

Výzva musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a) Identifikační údaje zadavatele;
b) Název a popis předmětu zakázky;
c) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH;
d) Lhůta a místo pro podání nabídky;
e) Údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení, v případě, že nejsou 

součástí existující zadávací dokumentace;
f) Informaci o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.;
g) Informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána;
h) Publicita - údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a to: a) symbol 

Evropské unie (vlajka) spolu odkazem na EU (vypsat slovy „Evropská unie“); b) 
odkaz na příslušný fond (vypsat slovy „Evropský fond pro regionální rozvoj“); c) 
prohlášení, které vybral řídicí orgán pro svůj operační program tzn. „Investujeme 
do vaší budoucnosti“, d) logo OPPK, e) logo Hlavního města Prahy

i) Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa;
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Výběrové řízení – Část B

Výzva musí obsahovat alespoň tyto údaje:

j) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (tj. co má být obsahem nabídek, 
jaké údaje týkající se předmětu zakázky, jeho realizace mají uchazeči 
v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel nabídky vzájemně objektivně srovnávat a 
vyhodnotit soulad nabídky se zadavatelem vymezenými podmínkami, např. 
požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče v případech, kdy je to relevantní, 
požadavek předložení návrhu smlouvy včetně obchodních podmínek ze strany 
uchazeče, atd.); 

k) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;
l) Doba a místo plnění zakázky;
m) Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští,
n) Kritéria pro hodnocení nabídek  

1) nejnižší nabídková cena nebo
2) ekonomická výhodnost nabídky dle uvážení příjemce - v tomto případě musí být 
vždy jedním z dílčích kritérií nabídková cena
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Dokladování zadávacího řízení

Veškeré dokumenty musí být v prosté kopii.

kompletní zadávací dokumentace

dokument o zveřejnění vyjma na www.oppk.cz

všechny nabídky vč. vyřazených

dokument o oslovení zájemců

smlouva o dílo s vítězným dodavatelem

zápis, zpráva o hodnocení projektu, stanovení hodnotící komise, čestná 

prohlášení o nepodjatosti, doklady o vyrozumění výsledku

další související dokumenty se zakázkou
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Nejčastější chyby

dělení zakázky

nezveřejnění na www.oppk.cz 

nepřiměřeně stanovené kvalifikace

nejasně definovaná a subjektivní kritéria pro hodnocení

nedostatečné vymezení předmětu zakázky

vyloučení za nedodržení formy nabídky

nedostatečné zdůvodnění hodnocení

vícepráce
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Porušení pravidel

Porušení pravidel OPPK a zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

= 

stanovení korekcí
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Kontakty

Děkujeme za pozornost

Ing. Markéta Stejskalová
tel. 236 00 2639, e-mail:marketa.stejskalova@cityofprague.cz

Ing. Linda Sadílková
tel. 236 00 5234, e-mail:linda.sadilkova@cityofprague.cz

Ing. Jiří Frýdecký
tel. 236 00 5233, e-mail:jiri.frydecky@cityofprague.cz
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