Příloha č. 1 Směrnice č. 10/2016

Soutěžní řád a obchodní podmínky
Ministerstva zemědělství
Úvodní ustanovení
(1) Tento dokument (dále jen „Soutěžní řád“) upravuje práva a povinnosti
Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“ nebo také „zadavatel“) jakožto
zadavatele veřejné zakázky a dále rovněž i dodavatele (účastníka), který
využije práva účasti v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“),
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen
„VZMR“), případně bude reagovat na nabídku k jednání o uzavření
smlouvy ze strany zadavatele nebo činit jiná jednání směřující k uzavření
smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
(2) Zadávací řízení na VZMR se řídí tímto Soutěžním řádem, zadávací řízení
zadávaná prostřednictvím elektronického tržiště se řídí také Pravidly
systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při
pořizování a obměně určených komodit, jež jsou dostupná na adrese
http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronickevzdelavani/NIPEZ-El-trziste-verejne-spravy/Materialy-ke-stazeni.
(3) Postup zadavatele při zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných
zakázek se řídí ZZVZ.
(4) Tento Soutěžní řád upravuje obecné obchodní podmínky platné tehdy,
pokud zadavatel v zadávací dokumentaci, výzvě k podání nabídky,
objednávce nebo jiném dokumentu směřujícímu k dodavateli neupraví
obchodní podmínky odlišně.

I.

Pravidla pro zadávací řízení mimo režim zákona o zadávání
veřejných zakázek
Čl. 1

(1) Zadavatel má možnost pro zadání veřejné zakázky zadávané mimo režim
zákona o veřejných zakázkách postupovat následujícími způsoby:
a) Přímé zadání,
b) Přímé zadání s uveřejněním,
c) Uzavřená výzva,
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d) Otevřená výzva,
e) Otevřená výzva k podání žádostí o účast s následným jednáním,
f) Veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku.
(2) V případech a) až f) se podpůrně použijí ustanovení občanského
zákoníku, týkající se relativních majetkových práv.
Čl. 2
Přímé zadání
(1) Zadavatel postupuje podle §§ 1731 až 1745 občanského zákoníku.
(2) Potvrzením nebo akceptací objednávky druhou smluvní stranou se
zakládá smluvní vztah.
Čl. 3
Přímé zadání s uveřejněním
(1) Zadavatel v odůvodněných případech, kdy je přesvědčen o jedinečnosti
předpokládaného dodavatele nebo zvláštní výhodnosti nabídky možného
dodavatele, se kterým hodlá uzavřít smlouvu, může uveřejnit na profilu
zadavatele na dobu minimálně 10 dní text smlouvy a výzvu k podání
alternativních nabídek.
(2) V případě podání alternativní
relevantnost. Zadavatel

nabídky

zadavatel

posoudí

jejich

a) alternativní nabídku odmítne jako nepřípustnou, případně
b) vyzve alternativního dodavatele k doplnění skutečností pro
posouzení způsobilosti dodavatele nebo relevantnosti jeho nabídky.
(3) Jestliže zadavatel uzná alternativní nabídku za relevantní, může
vyjednávat mezi potenciálními dodavateli s cílem získat ekonomicky
nejvýhodnější plnění. V případě více relevantních nabídek může zvolit
otevřenější způsob výběru dodavatele.
(4) Pokud nejsou podány alternativní nabídky, zadavatel smlouvu uzavře
s předpokládaným dodavatelem.

Čl. 4
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Uzavřená výzva
(1) Zadavatel vyzve k podání nabídky zpravidla pět způsobilých dodavatelů.
(2) Z doručených nabídek vybere nejvýhodnější nabídku podle předem
zvolených hodnotících kritérií.
(3) Lhůta pro podání nabídky musí být minimálně 4 pracovní dny od odeslání
výzvy dodavatelům.
(4) Rozhodnutí o výběru se stručným odůvodněním zašle zadavatel
dodavatelům, kteří doručili nabídky.
Čl. 5
Otevřená výzva
(1) Zadavatel vyzve nejméně pět způsobilých dodavatelů k podání nabídky,
výzvu současně uveřejní na profilu zadavatele. Výzva bude obsahovat
zejména:
a) vymezení předmětu veřejné zakázky;
b) požadavky na kvalifikaci dodavatele;
c) návrh obchodních podmínek nebo smlouvu;
d) informaci o hodnoticích kritériích;
e) informaci o místě a čase podání nabídek;
f) 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. Pokud
zadavatel uzná relevantnost dotazu, zašle tazateli odpověď, kterou
zároveň uveřejní na profilu zadavatele u výzvy.
(4) Otevírání obálek podaných listinnou formou je neveřejné, pokud zadavatel
ve výzvě nestanoví jinak.
(5) Všem účastníkům zadavatel zašle rozhodnutí o výběru spolu
s odůvodněním, vybraného dodavatele vyzve k poskytnutí součinnosti
s uzavřením smlouvy.
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Čl. 6
Otevřená výzva s následným jednáním
(1) Zadavatel informuje nejméně pět způsobilých dodavatelů o možnosti
podání předběžné nabídky v zadávacím řízení, výzvu současně uveřejní
na profilu zadavatele. Zadavatel může ve výzvě stanovit maximální počet
zájemců, jež vyzve k jednání o podané nabídce. Výzva bude obsahovat
zejména:
a) obecné vymezení předmětu veřejné zakázky;
b) požadavky na kvalifikaci dodavatele;
c) návrh obchodních podmínek nebo návrh smlouvy;
d) informaci o hodnoticích kritériích;
e) informaci o místě a čase podání žádostí o účast;
f) 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) Po posouzení a hodnocení nabídek oznámí zadavatel všem účastníkům,
jejichž nabídky byly hodnoceny, předběžný výsledek hodnocení nabídek.
Všechny účastníky nebo jen určitý počet účastníků s nejvýhodnějšími
nabídkami vyzve k jednání o nabídkách.
(4) Všem účastníkům, s nimiž bylo jednání o nabídkách uskutečněno, zašle
zadavatel protokol o konečném hodnocení nabídek. Dodavatele, jenž se
podle výsledků jednání umístil první v pořadí, vyzve zadavatel k podpisu
smlouvy.
Čl. 7
Veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku
(1) Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele výzvu k podávání nabídek ve
veřejné soutěži o nejvýhodnější nabídku. Výzva musí mít písemnou formu
a vyhlašovatel v ní alespoň obecným způsobem vymezí předmět plnění a
zásady ostatního obsahu zamýšlené smlouvy, na němž trvá, a určí způsob
podávání nabídek a lhůtu, do které lze nabídky podat, jakož i lhůtu pro
oznámení vybrané nabídky.
(2) Veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku se dále řídí ustanoveními § 1772
a násl. občanského zákoníku.
(3) Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejněné podmínky veřejné soutěže
o nejvýhodnější nabídku měnit nebo soutěž zrušit. Tyto informace budou
uveřejněny na profilu zadavatele.
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(4) Podanou nabídku lze měnit, doplňovat či vzít zpět nejpozději do uplynutí
lhůty pro podání nabídky. Poté lze měnit pouze zjevné chyby v počtech či
v psaní.
(5) Způsob výběru nabídky musí být stanoven ve výzvě.
(6) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Čl. 8
Společná ustanovení pro zadávací řízení VZMR
(1) Zadavatel si vyhrazuje právo
a) zrušit zadávací řízení bez udání důvodu;
b) odmítnout všechny podané nabídky.
(2) Účastník nemá právo na náhradu nákladů souvisejících se zadávacím
řízením. Zadavatel může v odůvodněných případech stanovit jinak.
(3) Podáním nabídky účastník prohlašuje, že je způsobilý být dodavatelem
veřejné zakázky, tzn., že splňuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.
V opačném případě je dodavatel povinen na tuto skutečnost zadavatele
bezodkladně upozornit.
(4) 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, v jehož 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.
(5) Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podání
nabídek, se neotevírá a nehodnotí. V případě, kdy zadavatel určí, že
nabídky mohou být podávány pouze elektronicky prostřednictvím jeho
elektronického nástroje, nebudou jiné podoby nabídky akceptovány.
(6) Následně, po otevření obálek s nabídkami, se provede posouzení úplnosti
nabídek. Pokud nabídka nesplňuje požadavky stanovené ve výzvě či v
zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou. Úplnost je
posuzována z hlediska formálního i věcného.
(7) Je-li nabídka neúplná, může zadavatel za předpokladu dodržení principů
uvedených v § 6 ZZVZ požádat účastníka o její doplnění nebo objasnění
v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou určí. Takto nelze doplňovat či měnit
nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo složení realizačního týmu, pokud
to nepřipustí pravidla zadávacího řízení.
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(8) Neúplnou nabídkou není nabídka, ve které nebyly dodrženy formální
požadavky zadavatele, které nemají vliv na transparentnost zadávacího
řízení. Takovými požadavky jsou zejména požadavek na počet kopií
nabídky a požadavek na pořadí jednotlivých částí nabídky.
(9) Osoba provádějící hodnocení nabídek nebo členové hodnotící komise
provádějící hodnocení nabídek nesmí být ve vztahu k účastníkům podjatí,
což potvrdí podpisem čestného prohlášení. 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 zadání zakázky některému z
účastníků.
(10) O výsledku zadávacího řízení musejí být bez zbytečného odkladu
informováni všichni účastníci, kteří podali nabídky v řádném termínu pro
podání nabídek a jejichž nabídka byla hodnocena.
Společná ustanovení zadávacích podmínek pro zadávací řízení VZMR
i zadávací řízení podle ZZVZ
Čl. 9
Podání nabídky
(1) Podmínky pro podání nabídek v případě nadlimitních a podlimitních
veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu:
a) Dodavatel může podat nabídku v českém či slovenském jazyce
elektronickými prostředky nebo v listinné podobě.
b) Nabídky v listinné podobě se doručují do podatelny zadavatele na
adresu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, a to v úředních hodinách podatelny.
c) Nabídky v listinné podobě se podávají ve lhůtě pro podání nabídek,
v počtu 1 ks originálu, 1 ks kopie v písemné podobě a 1 ks na
vhodném médiu v elektronické podobě (CD či DVD; musí
obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky), v uzavřené
obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky a textem
„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na
uzavření razítky dodavatelů. Na obálce musí být uvedena adresa
dodavatele, na níž je možné zaslat vyrozumění v případě, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
(2) Elektronická verze nabídky nesmí přesáhnout velikost 20 MB. Nabídka
musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů,
tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF nebo
PNG3. Dodavatel musí být připojen k síti Internet (Microsoft Internet
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Explorer verze 6.0 a vyšší), u kterého je nutné mít povolen Java Script.
Účastník podáním nabídky dává souhlas s poskytnutím všech
dokumentů, které nabídka obsahuje i těch, které budou následně
dodavatelem poskytnuty, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento souhlas
výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem
předpokládané skutečnosti.
Čl. 10
Jistota
(1) Stanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách požadavek na složení
jistoty podle § 41 ZZVZ, uplatní se pravidla podle tohoto článku.
(2) V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky platí níže
uvedené údaje:
bankovní spojení:

ČNB, Praha

číslo účtu:

depozitní
účet
1226001/0710

variabilní symbol:

IČ účastníka

specifický symbol:

neuvádí se

MZe

-

6015-

(3) Jistota poskytnutá formou peněžní částky musí být na účet zadavatele
připsána nejpozději v okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek.
Účastník poskytne spolu s nabídkou doklad o odepsání příslušné
peněžní částky z jeho účtu ve prospěch účtu zadavatele a v nabídce
uvede číslo účtu, na který mu má být jistota v zákonem stanovených
případech vrácena.
(4) V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky bude originál
bankovní záruky vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddělit od
ostatních dokumentů a vrátit účastníkovi. Současně s originálem
bankovní záruky účastník vloží do nabídky rovněž i jeho kopii, která bude
pevně spojena s nabídkou. Platnost bankovní záruky musí začínat
nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídky a trvat po celou
dobu zadávací lhůty.
(5) V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná
smlouva uzavřena tak, že pojištěným je účastník a oprávněnou osobou,
která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá
pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli
za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZVZ pojistné plnění. Platnost
záruční listiny musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání
nabídek a trvat po celou dobu zadávací lhůty. Originál záruční listiny
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bude vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddělit od ostatních
dokumentů a vrátit účastníkovi. Současně s originálem záruční listiny
účastník vloží do nabídky rovněž i její kopii, která bude pevně spojena
s nabídkou.
Čl. 11
Kvalifikace
(1) U podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek se kvalifikace a postup
při jejím posuzování zadavatelem řídí ZZVZ.
(2) V případě veřejných zakázek malého rozsahu dává prvním aktivním
jednáním v zadávacím řízení účastník najevo, že je
a) kvalifikovaným ve smyslu § 74 ZZVZ, tedy splňuje základní
způsobilost, a že
b) údaje v elektronické
skutečnosti.

verzi

Obchodního

rejstříku

odpovídají

V případě, že dojde k podstatné změně těchto skutečností, je účastník
povinen zadavatele na tyto změny upozornit.
Čl. 12
Hodnocení nabídek
(1) Zadavatel je oprávněn si zvolit metodu hodnocení nabídek uvedenou
v odstavcích (2) až (5) tohoto článku.
(2) Hodnocení nabídek se provádí pomocí hodnotících kritérií, kterým jsou
přiřazeny váhy vyjádřené v procentech podle jejich důležitosti, přičemž
součet vah musí tvořit 100. Hodnocení se provádí buď pomocí jednoho
kritéria, kterým je cena, nebo pomocí více kritérií včetně ceny.
(3) Pro hodnocení ceny a dalších číselných kritérií, u kterých zadavatel
preferuje nejnižší hodnotu, bude použit pro hodnocení vzorec

nejnižší nabízená hodnota
100 x ----------------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentech.
hodnota hodnocené nabídky

(4) Pro hodnocení číselných kritérií, u kterých zadavatel preferuje co
nejvyšší hodnotu, bude použit pro hodnocení vzorec
hodnota hodnocené nabídky
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100 x ----------------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentech.
nejvyšší nabízená hodnota

(5) Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová
stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů.
Ostatním nabídkám se přiřadí nižší bodová hodnota, a to úměrně
k rozsahu splnění kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Čl. 13
Zrušení řízení
(1) U podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek se postup a náležitosti
zrušení řídí ZZVZ.
(2) Po zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu je zadavatel
povinen vyhotovit rozhodnutí o zrušení řízení a bezodkladně informovat
všechny dodavatele, jejichž včas podaná nabídka nebyla vyřazena při
posuzování úplnosti. O zrušení zadávacího řízení zadavatel dodavatele
informuje doporučeným dopisem, nebo elektronicky (způsobem, který
umožňuje ověření doručení, tj. např. prostřednictvím datových schránek).

II.

Obecné obchodní podmínky Ministerstva zemědělství
Čl. 14
Platební podmínky
(1) Objednatel neposkytuje dodavateli na provedení předmětu smlouvy
zálohy.
(2) Celková cena bez DPH uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou
smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů a je cenou maximální a nepřekročitelnou, která
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění
smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky,
dopravou do místa plnění apod.
(3) Cenu za provedení předmětu plnění uhradí objednatel formou
bezhotovostního převodu na účet dodavatele uvedený v záhlaví
smlouvy. Faktura musí obsahovat odkaz na smlouvu. Dále musí
faktura obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané
9
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příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a informace
povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435
občanského zákoníku. Nebude-li faktura splňovat veškeré výše
uvedené náležitosti daňového dokladu, nebo bude-li mít jiné závady
v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti dodavateli
vrátit a dodavatel je povinen vystavit objednatelovi fakturu opravenou
či doplněnou. V případě vrácení faktury objednatelem dle předcházející
věty se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet
od počátku až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo
doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních
předpisů doručena objednateli.
(4) Splatnost faktury činí třicet kalendářních dnů a počítá se ode dne
doručení faktury objednateli.
(5) Smlouva musí obsahovat ujednání stran, že dnem úhrady se rozumí
den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Objednatel není
v prodlení, uhradí-li daňový doklad do třiceti kalendářních dnů po jeho
obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který je na daňovém
dokladu uveden jako den splatnosti.
(6) V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena
objednateli nejpozději do 15. 12., v opačném případě se datum
splatnosti této faktury posouvá na 1. 2. následujícího kalendářního
roku.
(7) Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré
cenové údaje budou uvedeny v této měně.
Čl. 15
Mlčenlivost a chráněné informace
(1) Smlouva může obsahovat ujednání stran, že objednatel může být
povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah smlouvy či další související
informace na základě příslušných právních předpisů.
(2) Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,
které se dozví v souvislosti s plněním smlouvy. Tato povinnost se
rovněž vztahuje na veškeré informace, které objednatel předá
poskytovateli služeb, a na veškeré skutečnosti, se kterými se
dodavatel seznámí při plnění smlouvy, zejména, nikoliv výlučně, na
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skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství nebo důvěrnou
informaci (dále jen „chráněné informace“).
(3) Povinnost mlčenlivosti je dodavatel povinen zajistit mimo jiné tím, že
bez předchozího písemného souhlasu objednatele nedojde
k jakémukoli šíření chráněných informací, anebo jejich zpřístupnění
třetím osobám. Splnění této povinnosti nevylučuje rozmnožení
chráněných informací pro potřeby objednatele, které je nutné pro
řádné plnění povinností vyplývajících z smlouvy.
(4) Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se
nevztahuje na informace:
a) které je objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů;
b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak,
než porušením právních povinností ze strany dodavatele;
c) u nichž je dodavatel schopen prokázat, že mu byly známy ještě
před přijetím těchto informací od objednatele, avšak pouze za
podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost
mlčenlivosti z jiných důvodů;
d) které budou dodavateli po uzavření smlouvy sděleny bez závazku
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak
vázána;
e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
(5) Povinnost mlčenlivosti je dodavatel povinen zachovávat jak po dobu
plnění předmětu smlouvy, tak po jejím dokončení; této povinnosti jej
může zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením.
(6) Dodavatel je povinen zajistit, že chráněné informace budou přístupné
pouze zaměstnancům a/nebo jiným osobám, které se budou podílet
na plnění předmětu smlouvy (dále jen „oprávněné osoby“). Na
vyžádání objednatele je dodavatel povinen neprodleně objednateli
poskytnout úplný seznam oprávněných osob (jméno a příjmení
u fyzických osob a obchodní firmu a identifikační číslo u právnických
osob).
(7) Dodavatel je povinen zajistit splnění povinnosti mlčenlivosti ve stejném
rozsahu u oprávněných osob, a to tak, aby oprávněné osoby byly
touto povinností vázány i po skončení pracovněprávního nebo jiného
smluvního vztahu k zhotoviteli.
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Čl. 16
Rozhodné právo, řešení sporů
(1) Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
(2) Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající ze smlouvy nebo
z jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány
Obvodním soudem pro Prahu 1, případně Městským soudem v Praze.
Čl. 17
Účinnost
Tento Soutěžní řád a obchodní podmínky Ministerstva zemědělství nabývají
účinnosti dne
2016

Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství
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