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MINISTERSTVO ZEMEDĚLSTVI

Příloha Č. 1 Směrnice

č.3 12021

Soutěžní řád
Ministerstva zemědělství
Uvadni ustanoveni
(1) Soutěžní řád Ministerstva zemědělství (dále Jen Soutěžni řád“) upravuje práva
a povinnosti Ministerstva zemědělství jakožto zadavatele veřejné zakázky (dále
také MZe“ nebo zadavatelu) a dále rovněž i dodavatele (účastníka), který využije
práva účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen
„VZMR“).
(2) Zadávací řízeni na VZMR se řídí tímto Soutěžním řádem.
(3) Zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“), a jeho
prováděcí předpisy. Při zadávání veřejných zakázek je třeba postupovat v souladu
se zásadami transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace
a přiměřenosti ve smyslu 56 odst. 1 až 3 ZZVZ a práva Evropské unie a v souladu
s 5 6 odst. 4 a s 5 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ s principy sociálně odpovědného
zadáváni, environmentálně odpovědného zadáváni, inovaci a principy 3 E
(vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb.), a to dle postupu uvedeného v záměru
veřejné zakázky a případně jeho přílohy.
(4) Postup zadavatele při zadáváni podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek se
řídí ZZVZ.
(5) Tento Soutěžní řád upravuje obecné obchodni podmínky platné tehdy, pokud
zadavatel ve výzvě k podáni nabídky, objednávce nebo jiném dokumentu
směřujícímu k dodavateli neupraví obchodní podmínky odlišně.
(6) Zadávání veřejných zakázek odpovídá a je v souladu se Strategii resortu
Ministerstva zemědělství Ceské republiky s výhledem do roku 2030,
schválenou dne 2. 5. 2016 usnesením vlády č. 392/2016 (https://portal.mze.cziss
l/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/strategie-resortu
ministerstva-l .html).
Pravidla pro zadávací řízení mimo režim zákona o zadáváni veřejných
zakázek
Čfl
(1) Zadavatel má možnost pro zadáni VZMR postupovat následujícími způsoby:
a) Přímé zadáni,
b) Uzavřená výzva,
c) Otevřená výzva.
(2) V případech a) až c) se podpůrně použijĺ ustanovení zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoniku, ve zněni pozdějších předpisů, týkající se relativních
majetkových práv.
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Přiloha č. 1 Směrnice č. 3/2021

Či. 2
Přímé zadání
(1) Zadavatel postupuje podle 5 1731 až 1745 občanského zákoníku.
(2) Potvrzením nebo akceptací objednávky druhou smluvní stranou se zakládá
smluvní vztah.
Čl.3
Uzavřená výzva
(1) Zadavatel vyzve k podáni nabídky zpravidla pět způsobilých dodavatelů.
(2) Z doručených nabídek vybere nejvýhodnější nabídku podle předem zvolených
hodnoticich kritérií.
(3) Lhůta pro podáni nabídky musí být minimálně 4 pracovní dny od odesláni výzvy
dodavatelům.
(4) Rozhodnuti o výběru se stručným odůvodněním zašle zadavatel dodavatelům,
kteří doručili nabídky, vybraného dodavatele vyzve k poskytnutí součinnosti
s uzavřením smlouvy.

ČL4
Otevřená výzva
(1) Zadavatel vyzve nejméně pět způsobilých dodavatelů k podání nabídky, výzvu
současně uveřejni na profilu zadavatele. Výzva bude obsahovat zejména:
a) vymezeni předmětu veřejné zakázky;
b) požadavky na kvalifikaci dodavatele;
c) návrh obchodních podmínek nebo smlouvu;
d) informaci o hodnoticich kritériích;
e) informaci o mistě a čase podání nabídek;
fl lhůtu, po kterou je dodavatel vázán nabídkou.
(2) Lhůta pro podání nabídky musí být přiměřená předmětu veřejné zakázky a musí
činit nejméně 6 pracovních dnů.
(3) Dodavatelé mají právo klást dotazy a žádat dodatečné informace. Zadavatel zašle
tazateli odpověď, kterou zároveň uveřejní na profilu zadavatele u výzvy.
(4) Všem účastníkům zadavatel zašle rozhodnuti o výběru spolu s odůvodněním,
vybraného dodavatele vyzve k poskytnutí Součinnosti s uzavřením smlouvy.
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Příloha č. 1 Směrnice čj i2021

ČL5
Společná ustanoveni pro zadávací řizení VZMR
(1) Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) zrušit zadávací řízeni bez udáni důvodu; po zrušeni zadávacího řízení na
VZMR je zadavatel povinen vyhotovit rozhodnutí o zrušení řízeni
a bezodkladně informovat všechny dodavatele, jejichž včas podaná
nabídka nebyla vyřazena při posuzováni úplnosti.
b) O zrušeni zadávacího řízení zadavatel dodavatele informuje elektronicky
(způsobem, který umožňuje ověřeni doručení, tj. např. prostřednictvím
profilu zadavatele, prostřednictvím datových schránek).
c) odmítnout všechny podané nabídky.
(2) Účastník nemá právo na náhradu nákladů souvisejících se zadávacím řízením.
Zadavatel může v odůvodněných případech stanovit jinak.
(3) Dodavatel podá nabídku v českém či slovenském jazyce prostřednictvím
elektronických nástrojů či počítačového programu.
(4) Nabídky nesmí být otevřeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otevírají se
pouze nabídky doručené ve lhůtě pro podání nabídek. Otevřením nabídky podané
v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu. Nabídky podané
v elektronické podobě nesmí být zpřístupněny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
(5) Podáním nabídky účastník prohlašuje, že je způsobilý být dodavatelem veřejné
zakázky, tzn., že splňuje základni způsobilost podle 574 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů. V opačném případě
je dodavatel povinen na tuto skutečnost zadavatele bezodkladně upozornit.
(6) Účastník nemá právo podávat námitky. V případě, že se cítí být poškozen na svých
právech, má možnost podat žalobu k obecnému soudu. Pokud kdokoliv pojme
podezření na nezákonné rozdělení předmětu veřejné zakázky či nesprávné určení
druhu veřejné zakázky, vjehož důsledku zadavatel nezadával veřejnou zakázku
podle ZZVZ, ačkoliv k tomu byl povinen, může podat podnět Odboru auditu
a supervize MZe či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
(7) Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynuti lhůty pro podání nabídek, se
neotevírá a nehodnotí.
(8) Následně, po otevření nabídek, se provede posouzení úplnosti nabídek. Pokud
nabídka nesplňuje požadavky stanovené ve výzvě či v zadávací dokumentaci,
jedná se o nabidku neúplnou. Uplnost je posuzována z hlediska formálního
i věcného.
(9) Je-li nabídka neúplná, může zadavatel za předpokladu dodržení principů
uvedených v 5 6 ZZVZ požádat účastníka o její doplněni nebo objasnění
v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou určí. Takto nelze doplňovat či měnit nabízené
plnění, nabídkovou cenu nebo složeni realizačniho týmu, pokud to nepřipustí
pravidla zadávacího řízení.
(10) Neúplnou nabídkou není nabídka, ve které nebyly dodrženy formální požadavky
zadavatele, které nemají vliv na transparentnost zadávacího řízeni. Jako příklad
lze uvést požadavek na pořadí jednotlivých částí nabídky.
(11) Osoba provádějící hodnoceni nabídek nebo členové hodnotici komise
provádějící hodnocení nabídek nesmí být ve vztahu k účastníkům ve střetu zájmů.
V případě jmenování hodnotící komise bude potvrzena neexistence střetu zájmů
podpisem čestného prohlášení.
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(12) Podmínku nestrannosti nesplňuje zejména ten, kdo se podílel na zpracování
nabídky účastníka nebo jej s účastníkem spojuje osobní, pracovní či jiný obdobný
poměr nebo má z jiných důvodů osobní zájem na zadáni zakázky některému z
účastníků.
(13) O výsledku zadávacího řízeni musí být bez zbytečného odkladu informováni
všichni účastníci, kteří podali nabídky v řádném termínu pro podání nabídek
a jejichž nabídka byla hodnocena.
ČL6
Rozhodné právo, řešení sporů
(1) Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
(2) Veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušeni, ukončení nebo
neplatnosti budou řešeny soudy Ceské republiky, přičemž v případě, že dodavatel
má sídlo/bydliště mimo území Ceské republiky (spory s mezinárodním prvkem),
bude věcně a mistně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla
Ministerstva zemědělství.
Čl. 7
Účinnost
Tento Soutěžní řád nabývá účinnosti dnem zveřejněni na lntranetu Ministerstva
zemědělstvi.

Ing. Miroslav Toman7 CSc.
ministr zemědělství

4

