P ÍKAZ REKTORA
. 2/2017
k zadávání ve ejných zakázek VUT
. j.: 0002/17/51937
I.
Úvodní ustanovení
Tento p íkaz upravuje zadávání ve ejných zakázek VUT (dále též jen „zakázka“ i
„ve ejná zakázka“) v souladu se zákonem . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek,
ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon“); kde jsou v tomto p íkazu užita slova
zakázka i ve ejná zakázka, míní se tím též ve ejná zakázka malého rozsahu, pokud
z textu neplyne jinak.
II.
P sobnost zadavatele
(1) P sobnost zadavatele vykonávají
a) Rektorát pro
i.

zakázky na stavební práce v p edpokládané hodnot nad 2 mil. K bez
DPH a s nimi p ímo související zakázky na dodávky a služby,

ii.

zakázky hrazené z rozpo tu VUT (resp. nikoliv z rozpo tu sou ástí),

iii.

zakázky s dopadem nap í celým VUT, není-li dále stanoveno jinak, i u
nichž tak stanoví rektor zvláštním opat ením (nap . energie, kancelá ské
pot eby, pojišt ní apod.).

b) Provozní jednotky VUT s funk ní samostatností p i zadávání ve ejných zakázek
ve smyslu § 17 odst. 2 zákona, tj.
i.

každá fakulta,

ii.

každý vysokoškolský ústav,

iii.

každá další /ostatní sou ást VUT,

(dále jen „provozní jednotky“) pro zakázky hrazené z jejich rozpo t .
(2) P edpokládané hodnoty zakázek zadávaných samostatn provozními jednotkami se
stanoví na úrovni každé této jednotky (p edpokládané hodnoty se mezi provozními
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jednotkami navzájem nes ítají; tím není dot eno správné stanovení p edpokládané
hodnoty zakázky v rámci provozní jednotky)1.
(3) Katedry, odd lení, sekce, úseky a referáty aj. organiza ní entity bez ohledu na jejich
ozna ení nejsou provozními jednotkami zadavatele s funk ní samostatností ve
smyslu § 17 odst. 2 zákona.
III.
Základní pravidla pro zadávání ve ejných zakázek
a) P i zadávání zakázek, v etn zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu, musí být
dodržován zákon a ostatní právní p edpisy (v etn závazných evropských p edpis ),
základní zásady stanovené v § 6 zákona, související právní normy, zejm. na ízení
vlády . 172/2016 Sb., o stanovení finan ních limit a ástek pro ú ely zákona o
zadávání ve ejných zakázek, a vnit ní p edpisy VUT a ostatní p edpisy VUT, zejm.
p íkaz rektora PR 02/2008, o vnit ní kontrolní innosti na VUT, a navazující sm rnice
kvestora.
b) Zadavatel resp. vedoucí pracovník provozní jednotky zadavatele nebo jím pov ená
osoba (dále jen „pov ená osoba“) vždy p ed zahájením zadávacího ízení u
ve ejných zakázek malého rozsahu stanoví p edpokládanou hodnotu ve ejné
zakázky malého rozsahu, a to bu dle hodnoty obdobných pln ní po ízených
zadavatelem v minulosti, pr zkumem trhu nebo p edb žnými tržními konzultacemi.
U ve ejných zakázek, které nejsou ve ejnými zakázkami malého rozsahu, stanoví
pov ená osoba p edpokládanou hodnotu postupem dle zákona. Pov ená osoba
je povinna dbát na to, aby p i stanovení p edpokládané hodnoty ve ejné zakázky
došlo k výb ru správného druhu zadávacího ízení. P edpokládaná hodnota zakázky
musí zahrnovat p edpokládanou hodnotu všech pln ní, která tvo í jeden funk ní
celek zakázky a jsou zadávána v asové souvislosti. V pochybnostech použije
pov ená osoba p ísn jší zadávací režim.
c) Pokud je p edm t zakázky hrazen z prost edk poskytovatele, který stanovil pro
zadávání zakázek pravidla odlišná od tohoto p íkazu, použijí se vždy pro zadávací
ízení pravidla p ísn jší; je-li sporu ve skute nosti, která pravidla jsou p ísn jší,
použijí se pravidla poskytovatele dotace. Vzniknou-li interpreta ní pochybnosti
mezi pravidly poskytovatele dotace a zákonem, užije se analogie zákona.
d) Za zadávání zakázek odpovídá vždy pov ená osoba.
e)

VUT má jednotný profil zadavatele a jednotný elektronický nástroj ve smyslu
zákona využívaný všemi fakultami, vysokoškolskými ústavy a dalšími /ostatními
sou ástmi
VUT. Využití elektronického nástroje je pro zadávání zakázek
preferováno. D kani, vedoucí zam stnanci vysokoškolských ústav a dalších
/ostatních sou ástí VUT a jejich pov ení pracovníci disponují oprávn ními pro
administraci svých zadávacích ízení za využití jednotného profilu zadavatele a
jednotného elektronického nástroje.

f) O podaných námitkách p i zadávání podlimitních a nadlimitních zakázek rozhoduje
d kan, vedoucí zam stnanec nebo jím pov ený pracovník i pov ená osoba,
ledaže si rektor vymíní, že o námitkách rozhodne sám.
1

§ 17 odst. 2 zákona . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek.
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g) O úkonech ve správních ízeních vedených p ed orgány dohledu rozhoduje rektor,
ledaže by výslovn k úkon m pov il jinou osobu.

IV.
Zadávání ve ejných zakázek
(1) Ve ejné zakázky na stavební práce
a) Ve ejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s p edpokládanou hodnotou
nep esahující 2 mil. K bez DPH a s nimi související zakázky na dodávky a služby
zadávají provozní jednotky zadavatele.
b) Ve ejné zakázky na stavební práce s p edpokládanou hodnotou nad 2 mil. K bez
DPH (tj. v etn podlimitních a nadlimitních zakázek na stavební práce) a s nimi
související zakázky na dodávky a služby zadává pro VUT kvestor. Organizaci
zadávání t chto ve ejných zakázek provádí OVI .
c) Budoucí uživatel p edm tu zakázky je povinen poskytnout sou innost p i
zadávání ve ejné zakázky dle pokyn OVI .
(2) Zakázky na dodávky/služby malého rozsahu
a) V p ípad
ve ejných zakázek malého rozsahu na dodávky /služby
s p edpokládanou hodnotou nep esahující 200 tis. K bez DPH není zadavatel
povinen postupovat podle tohoto p íkazu, pokud p i jejich zadávání dodrží
zásady transparentnosti, p im enosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
b) Pro zadávání ve ejné zakázky malého rozsahu na dodávky /služby
s p edpokládanou hodnotou nep esahující 1 milion K bez DPH zvolí zadavatel
resp. pov ená osoba zp sob zadávání odpovídající p edm tu zakázky, p i emž
zadavatel resp. pov ená osoba nejprve zváží postup dle bodu i), není-li takový
postup možný nebo efektivní tak dle ii) a není-li možný nebo efektivní postup ani
dle bodu ii), zejm. proto, že na trhu neexistuje substitut poptávaného pln ní
nebo dostate ná konkurence dodavatel poptávaného pln ní), postupuje dle iii).
V p ípad postupu dle bodu ii) a iii) zadavatel postup detailn od vodní v rámci
dokumentace k ve ejné zakázce nebo zadávací dokumentace:

i) otev ená výzva – uve ejn ní zadávací dokumentace na profilu zadavatele a

p ípadné prokazatelné zaslání zadávacích podmínek neur itému okruhu
dodavatel e-mailem (datovou zprávou) po zve ejn ní zadávacích podmínek
na profilu zadavatele;

ii) uzav ená výzva – prokazatelné oslovení min. 3 dodavatel schopných plnit
p edm t ve ejné zakázky; Pov ená osoba osloví takový okruh uchaze
n hož je vysoce pravd podobné, že bude s to poptávané pln ní dodat.
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iii) p ímé oslovení – p ímé oslovení konkrétního dodavatele, zejména pokud
poptávané pln ní nemá na trhu substitut nebo chybí dostate ná konkurence
dodavatel poptávaného pln ní.

c) Zadávací dokumentace resp. zadávací podmínky musí obsahovat všechny
informace nezbytné k vypracování a p edložení nabídky. Sou ástí zadávací
dokumentace musí být návrh smlouvy. V p ípad postupu dle odst. 2 písm. a)
bodu iii) mohou být akceptovány i obchodní podmínky dodavatele, pokud nejsou
pro zadavatele nevýhodné.
d) U ve ejných zakázek na dodávky nebo služby s p edpokládanou hodnotou vyšší
než 1 milion K bez DPH se užije pro zadávací ízení analogického postupu pro
zjednodušené podlimitní ízení. U poptávaných pln ní s p edpokládanou
hodnotou nad 1 milion K bez DPH, u n hož neexistuje na trhu substitut nebo
neexistuje dostate ná konkurence dodavatel poptávaného pln ním, se užije
analogického postupu dle ustanovení zákona vztahující se k jednacímu ízení
bez uve ejn ní. O p ípadné výjimce z tohoto postupu rozhoduje kvestor.
(3) Podlimitní a nadlimitní zakázky na dodávky/služby
a) Kompletní zadávací dokumentace se uve ejní na profilu zadavatele. Výjimku
z uvedeného pravidla ud luje v p ípadech, kdy to umož uje zákon, rektor ad hoc.
b) Zadavatel užije pro zadávání ve ejných zakázek p ednostn elektronický nástroj
zadavatele.
c) K otvírání obálek, jsou-li podávány nabídky v listinné podob , ustanoví zadavatel
komisi o po tu min. 3 len .
d) Nestanoví-li zákon i jednotliví zadavatelé (Rektorát i provozní jednotky) svým
interním p edpisem jinak, komisi pro posouzení a hodnocení nabídek zadavatel
neustanovuje; úkony posouzení a hodnocení nabídek provádí pov ená osoba.
Pov ená osoba m že p ípadn využít pro hodnocení a posouzení zakázky
vyjád ení resp. stanoviska p izvaného poradce resp. poradc .
e) O výsledku zadávacího ízení rozhoduje pov ená osoba.
V.
Uve ej ovací povinnost
(1) Pov ená osoba zajistí spln ní veškerých uve ej ovacích povinností dle zákona.
Pov ená osoba krom jiného zajistí uve ejn ní smlouvy na ve ejnou zakázku na
profilu zadavatele dle § 219, by by smlouva byla již uve ejn na v národním registru
smluv2, dále vypracuje a uve ejní na profilu zadavatele písemnou zprávu zadavatele
u ve ejných zakázek se zasmluvn nou hodnotou pln ní vyšší než 1 milion K bez
DPH analogicky dle § 217 a dále vypracuje a uve ejní u ve ejných zakázek se
zasmluvn nou hodnotou vyšší než 1 milion K bez DPH písemnou zprávu o
hodnocení nabídek analogicky dle § 119 odst. 2 zákona.

2

registr smluv jako informa ní systém ve ejné správy ve smyslu § 4 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb., o registru smluv
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(2) Adresa profilu zadavatele je tato: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

VI.
Ustanovení spole ná, p echodná a záv re ná
(1) Zrušuje se p íkaz rektora . 7/2007 ve zn ní pozd jších zm n.
(2) Jednotliví zadavatelé v rámci VUT v návaznosti na tento p íkaz si mohou vytvo it
vlastní podrobn jší p edpis, kterým upraví postupy zadavatele pro zadávání
ve ejných zakázek, zejm. v oblasti zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu,
v oblasti jmenování a innosti hodnotících komisí a v oblasti pravomocí a
odpov dností jednotlivých pracovník zadavatele, avšak takový vnit ní p edpis
nesmí být v rozporu s tímto p íkazem.
(3) Tento p íkaz nabývá platnosti a ú innosti dnem 01.02.2017.
(4) Zadání zakázek zahájené p ed ú inností tohoto p íkazu se dokon í podle
dosavadního p íkazu.

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
rektor
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