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Všeobecné obchodní podmínky
(dále jen „VOP“) elektronického nástroje upravují elektronické zadávání veřejných
zakázek, veřejných zakázek malého rozsahu, ve zjednodušeném podlimitním řízení a rámcové
dohody uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) s využitím elektronického
nástroje.

I. Pojmy
Pro účely těchto VOP platí, že;
1.

Veřejná zakázka (dále jen „VZ“) je proces směřující k výběru nejvhodnější nabídky
k plnění předmětu VZ, který se řídí základními principy transparentnosti, přiměřenosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu § 6 zákona a Provozním řádem
elektronického nástroje (dále jen Provozní řád).

2.

Zadávajícím je zaměstnanec určený příslušným vnitřním předpisem Ministerstva obrany,
nebo pověřený ministrem obrany k plnění úlohy zadavatele podle zákona.

3.

Zaměstnancem se pro účely „VOP“ rozumí voják z povolání, státní zaměstnanec,
zaměstnanec ve správním úřadu nebo občanský zaměstnanec.

4.

VZ malého rozsahu je v souladu s § 27 zákona taková VZ, jejíž předpokládaná hodnota je
rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky nebo na služby, nebo 6 000 000 Kč
bez DPH na stavební práce. Postupy při zadávání VZ se řídí těmito VOP a Provozním řádem.

5.

Zadávacím postupem se pro účely zadávání VZ malého rozsahu rozumí
a) postupy stanovené při zadávání VZ v elektronickém nástroji v souladu s Provozním
řádem,
b) obecný zadávací postup, který představuje zadávání VZ malého rozsahu bez použití
elektronického nástroje, kdy zadávající na základě provedeného průzkumu trhu osloví nejméně
3 dodavatele, kteří poskytují požadovaný předmět plnění,
c) přímé zadání, které představuje zadávání VZ malého rozsahu bez použití elektronického
nástroje, kdy zadávající oslovuje na základě průzkumu trhu jediného dodavatele, který je schopen
plnit požadovaný předmět veřejné zakázky.

6.

Zadávací podmínky VZMR je soubor údajů, požadavků, kritérií, obchodních a technických
podmínek zadávajícího vztahujících se k předmětu VZ. Zadávající v zadávacích podmínkách
upraví také postup vyhodnocení VZ v případě obdržení nabídek se shodnými nabídkovými
cenami, či se shodným počtem obdržených bodů v případě užití hodnotícího kritéria
ekonomické výhodnosti nabídky. To znamená, že vítězná nabídka bude určena na základě
jiných porovnatelných kritérií či parametrů, vztahujících se k předmětu VZ, které zadávající
pro případ shodných nabídkových cen stanovil v zadávacích podmínkách. Zadávající je
povinen postupovat podle zadávacích podmínek.
Při zadávání VZMR musí být součástí Oznámení o výběru dodavatele, přiměřeně
k ustanovení § 123 písm. a) zákona Záznam o výběru dodavatele, pokud proběhlo hodnocení
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nabídek, a přiměřeně k ustanovení § 123 písm. b) bodu 3. zákona seznam dokladů vybraného
dodavatele vztahujících se k předmětu plnění, jejichž předložení je podmínkou uzavření
smlouvy, pokud si jejich předložení zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci.
7.

Dokumentací VZMR jsou veškeré dokumenty v analogové (listinné) nebo digitální podobě,
vztahující se k dané VZ, zahrnující zadávací dokumentaci a další dokumenty s VZ související.

8.

Marketingový průzkum je podpůrný proces, který nevede k výběru nejvhodnější nabídky,
neboť je pouze nástrojem zadávajícího pro zjištění informací o trhu, ceně a dodavatelích.

9.

Zaručený elektronický podpis je podpis ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb.
o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel, který má zájem
obchodovat s Ministerstvem obrany, se zaregistruje v elektronickém nástroji na základě
zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu v případě,
že není provozovateli doručována prostřednictvím datové schránky.

10.

Zjednodušené podlimitní řízení zahajuje zadávající dle § 53 odst. 1 zákona uveřejněním
výzvy k podání nabídek anebo po jejím uveřejnění může oslovit alespoň 5 dodavatelů
k podání nabídky na plnění podlimitní VZ na dodávky nebo služby, nebo podlimitní VZ
na stavební práce, a k prokázání splnění požadované kvalifikace.

11.

Rámcová dohoda je písemná dohoda uzavřená na dobu určitou mezi zadávajícím a jedním
nebo více dodavateli upravující podmínky zadávání jednotlivých dílčích VZ a pořízení
opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací, jejichž předmět odpovídá předmětu
uzavřené rámcové dohody. Dle předpokládané výše plnění VZ rozlišujeme rámcovou dohodu
pro VZ malého rozsahu a VZ zadávané v režimu zákona. Pro zadávání VZ na základě
rámcové dohody se VOP vztahují jen ve věcech neupravených zákonem nebo Provozním
řádem.

II. Základní ustanovení
12. Registrace a účast dodavatele ve VZ s využitím elektronického nástroje nepodléhá poplatku.
13. Postup podávání nabídek je stanoven Provozním řádem elektronického nástroje.
14. Dodavatel je zodpovědný za pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v elektronickém
nástroji, a je zodpovědný za to, že užívá platný zaručený elektronický podpis.
15.

Návrh smlouvy, je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Zadávající jako další svůj
požadavek zadavatele stanoví, aby dodavatel doplnil smlouvu o nezbytné údaje o dodavateli,
doplnil smluvní cenu, resp. další údaje (záruční lhůtu apod.) a opatřil návrh smlouvy
podpisem oprávněné osoby dodavatele, jako výraz souhlasu se smluvními podmínkami.
Pokud však návrh smlouvy nebude dodavatelem v nabídce předložen, nebo nebude podepsán,
zadávající může postupovat přiměřeně k ustanovení § 46 zákona, tzn., vyzve dodavatele
k jeho dodatečnému doplnění (i opakovaně včetně možného prominutí lhůt), neboť tento krok
není považován ve smyslu ustanovení § 46 zákona za změnu nabídky.
Zadávající prostřednictvím elektronického nástroje předloží vítěznému dodavateli smlouvu
k podpisu, kterou dodavatel ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejího doručení podepíše
zaručeným elektronickým podpisem (platným) osoby oprávněné jednat jménem či za
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dodavatele. Zadávající podepisuje smlouvu výhradně jako poslední. Pokud vítězný dodavatel
smlouvu nepodepíše, může zadávající po uplynutí 3 pracovních dnů, od doručení smlouvy
vítěznému dodavateli, vyhlásit vítězem VZ dodavatele umístěného v dalším pořadí, který
splnil požadavky zadávajícího.
16. Smlouva je platná a účinná okamžikem podpisu smlouvy poslední smluvní stranou,
tj. zadávajícím, do výše plnění 50 000 Kč bez DPH. Pokud je výše plnění vyšší, nabývá
účinnosti v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon
o registru smluv). Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
17. Závazkem dodavatele, který podepíše smlouvu, je poskytnout řádné a včasné plnění
ve smyslu uzavřené smlouvy a těchto VOP.
18. Závazkem zadávajícího je zaplatit dohodnutou cenu za řádně poskytnuté plnění
v souladu s uzavřenými smluvními podmínkami.
19. Cenu za předmět plnění lze sjednat pouze do výše ceny v čase a místě obvyklé ve smyslu
§ 12 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena plnění se pro účely fakturace zaokrouhluje
na dvě desetinná místa.
20. Jestliže podle posouzení zadávajícího obsahuje nabídka dodavatele mimořádně nízkou
nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu plnění (nikoliv k nabídkovým cenám ostatních
dodavatelů), je zadávající povinen vyzvat dodavatele k písemnému zdůvodnění těch částí
nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Dodavatel je povinen na písemnou
výzvu zadávajícího v elektronické komunikaci VZ, nejpozději do 3 pracovních dnů
od doručení výzvy, není-li ve výzvě stanovena lhůta delší, písemně zdůvodnit výši
své nabídkové ceny prostřednictvím elektronické komunikace. Zadávající vezme zdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny dodavatele v úvahu, jestliže je tato cena zdůvodněna
přiměřeně k ustanovení § 113 odst. 5 zákona a obsahuje potvrzení skutečností dle ustanovení
§ 113 odst. 4 zákona. V opačném případě zadávající nabídku dodavatele z dalšího hodnocení
vyloučí.
21.

Odstranění vad plnění je řešeno bezodkladně, v místě plnění VZ (není-li ve smlouvě
uvedeno jinak), na náklady dodavatele. Odstranění vad požaduje zadávající oznámením
dodavateli na jeho kontaktní adresu elektronicky, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.

22. Záruka za jakost se stanovuje:
- u zboží na 24 měsíců,
- u služeb na 6 měsíců,
- u stavebních prací na 36 měsíců a to od okamžiku předání plnění,
není-li v zadávacích podmínkách a ve smlouvě stanovena záruční doba jinak.
23. Splatnost faktur je 30 dnů od data doručení faktury, pokud není v zadávacích podmínkách
a ve smlouvě uvedeno jinak.
24. Zadávající má právo:
- zrušit VZ malého rozsahu do okamžiku uzavření smluvního vztahu, např. z důvodu
změny specifikace předmětu VZ, zadávající následně zveřejní upravenou VZ
v elektronickém nástroji. Důvody zrušení musí zadávající uvést v souladu s § 127 zákona
přiměřeně,
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-

zrušit VZ malého rozsahu, pokud cena nebude v místě a čase obvyklá,
VZ zadávanou v režimu zákona zrušit pouze z důvodů stanovených zákonem,
nabídky vyloučit, nesplní-li zadávací podmínky,
po výběru nejvhodnější nabídky, a to až do okamžiku uzavření smlouvy, podléhá
zrušení zadávacího řízení souhlasu oddělení dohledu nad veřejnými zakázkami
Legislativního a právního odboru Ministerstva obrany (dále jen OdDVZ LPO MO).
Žádost o souhlas se zrušením s řádným odůvodněním se zasílá elektronickou poštou na
adresu oda@army.cz., OdDVZ LPO MO vydá stanovisko do 5 dnů,
- neposkytovat náhradu nákladů dodavatele při účasti ve výběrovém řízení,
- upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem VZ.
25. Stížnosti a námitky dodavatele. Při zadání VZ malého rozsahu stanoví zadávající
v zadávacích podmínkách pro podání stížností účastníků zadávacího řízení z důvodu
nesouhlasu se zadávacími podmínkami nebo postupem při vyhodnocování veřejných zakázek
lhůtu 3 pracovních dnů, která se počítá ode dne vyhlášení veřejné zakázky, a lhůtu
3 pracovních dnů, která se počítá ode dne uveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky.
V případě podání stížnosti na postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu
prostřednictvím elektronického nástroje rozhoduje o podaných stížnostech zadávající ve lhůtě
3 pracovních dnů ode dne jejího doručení. Kopii stížnosti spolu se stejnopisem svého
rozhodnutí o vyřízení stížnosti zasílá bezodkladně na vědomí OdDVZ LPO MO
(oda@army.cz) Jestliže zadávající stížnost odmítá, upozorní účastníka zadávacího řízení o
možnosti odvolat se proti tomuto rozhodnutí k OdDVZ LPO MO, a to ve lhůtě 3 pracovních
dnů ode dne doručení rozhodnutí stěžovateli.
V případě podání odvolání proti rozhodnutí o stížnosti, zašle zadávající kopii odvolání
bezodkladně OdDVZ LPO MO. OdDVZ LPO MO vyřizuje odvolání proti rozhodnutí o
stížnosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. O způsobu vyřízení odvolání OdDVZ LPO
MO bezodkladně zadávajícího. Zadávající může s vybraným účastníkem zadávacího řízení
uzavřít smlouvu pouze tehdy, jestliže OdDVZ LPO MO odvolání proti rozhodnutí o stížnosti
odmítlo, nebo pokud marně uplynula lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí zadavatele o
stížnosti. Stanovisko OdDVZ LPO MO je konečné.
Námitky u VZ zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení či na základě rámcových
dohod zadávaných v režimu zákona, proti všem úkonům zadavatele, jsou podávané
dodavatelem v souladu s § 241 a násl. zákona.

III. Podávání nabídek a plnění
26. Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že souhlasí s VOP a že akceptuje zadávací podmínky.
27. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na zadavatele převzetím plnění
a potvrzením dodacího listu nebo akceptačního protokolu. V případě nemovité věci evidované
v katastru nemovitostí, se vlastnictví nabývá vkladem do katastru nemovitostí, jedná-li
se o nemovitost neevidovanou v katastru nemovitostí, nabývá se okamžikem účinnosti
předmětné smlouvy.
28. Bylo-li převzato plnění a následně se vyskytla vada, je zadávající povinen uplatnit práva
z vadného plnění. Vadné plnění zadávající nesmí převzít, to neplatí v případech formálních
vad, které dodavatel je schopen bezodkladně odstranit.
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29. V případě nepotvrzení smlouvy/objednávky dodavatelem nevzniká smluvní vztah
a zadávající není povinen plnění převzít.
30. Dodací list nebo akceptační protokol musí obsahovat: číslo smlouvy (objednávky), podle
které se poskytuje plnění, jméno jejího zpracovatele, popis, množství a cenu za plnění
bez DPH a včetně DPH a dále musí obsahovat označení názvu dokladu s uvedením jeho
evidenčního čísla, identifikaci smluvních stran, jména a příjmení osob odpovědných
za předání a převzetí předmětu plnění a jejich podpisy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
31. Dodavatel je oprávněn podat nabídku v elektronickém nástroji v případě, že je držitelem
odpovídajícího typu oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu plnění VZ. Pokud
dodavatel disponuje oprávněním k podnikání, které v plném rozsahu nepostihuje předmět
veřejné zakázky, je oprávněn prokázat chybějící část profesních a technických kvalifikačních
předpokladů prostřednictvím jiných osob přiměřeně k ustanovení § 84 zákona.
32. Nabídky lze podávat pouze prostřednictvím elektronického nástroje, ve lhůtě pro přijímání
nabídek, v českém jazyce (pokud není v zadávacích podmínkách stanoveno jinak). Pouze u
VZMR z technických důvodů, kdy elektronický nástroj nebude v provozu po dobu delší než
24 hodin nepřetržitě, je dodavatel po konzultaci se zadávajícím oprávněn zaslat nabídku ve
lhůtě, která se pro přijímání nabídek úměrně prodlouží. Za technické důvody nelze považovat
pozdní registraci v elektronickém nástroji, nebo časové prodlení způsobené získáváním
elektronického podpisu.
33. Nabídková cena s DPH je cenou konečnou a rozhodnou pro hodnocení nabídek a dodavatel
je jí vázán po celou dobu plnění. V případě podání nabídkové ceny od neplátce DPH je jeho
nabídková cena bez DPH cenou konečnou, tj. neupravuje se (nedopočítává se).
34. Uchazeč podává nabídku na celý předmět VZ nebo pouze na její část, resp. části, pokud je
tak v zadávacích podmínkách uvedeno.
35. Minimální lhůty pro přijímání nabídek na VZ malého rozsahu, od okamžiku zahájení
přijímání nabídek, podle zvoleného druhu zadávacího postupu:
a) 6 pracovních dnů u otevřené výzvy
b) 3 pracovní dny u uzavřené výzvy a zadání VZ na základě rámcové dohody uzavřené
s více dodavateli postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody,
c) 3 pracovní dny u obecného zadávacího postupu a přímého zadání.
36.

Nabídky, které nesplní zadávací podmínky výběrového řízení, musí být z dalšího hodnocení
vyloučeny. Pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení může zadávající požadovat,
aby dodavatel v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely,
nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadávající může tuto
žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její
zmeškání.
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna. Nabídka však může
být doplněna na základě žádosti zadávajícího o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které
nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících
se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti
rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková
nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.
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37.

Nabídku může uchazeč stáhnout a podat znovu pouze ve lhůtě pro přijímání nabídek.

38.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, v případě prováděných úprav v nabídce
platí vždy jediná, poslední podaná nabídka.

39.

Zahraniční dodavatel, který je plátcem DPH je povinen uvést DPH v příslušné výši
do nabídkové ceny, i když DPH fakturovat nebude.

IV.

Sankce

40.

V případě prodlení dodavatele s plněním je dodavatel povinen zaplatit zadávajícímu smluvní
pokutu ve výši pevné částky stanovené ve smlouvě. Sankce může být stanovena rovněž
procentuálně za každý započatý den prodlení, úměrně k výši plnění. Tím nejsou dotčena práva
na odstoupení od smlouvy.

41.

Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od data doručení faktury, pokud není ve smlouvě
uvedeno jinak.

42.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody a rovněž není dotčena
povinnost splnit závazky vyplývající ze smlouvy.

V.
43.

Odstoupení a zrušení

Zadávající je rovněž oprávněn odstoupit od plnění ze smlouvy u VZ malého rozsahu
v případě, že:
- zjištěné vady plnění nebyly odstraněny do 21 dnů od uplatnění vad plnění,
- prodlení s plněním je delší než 7 dnů,
- nebylo dodrženo ujednání o záruce,
pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
Zrušení zadávacího řízení zadávaného v režimu zákona, za použití elektronického nástroje,
je možné pouze z důvodů stanovených zákonem.

VI.

Závěrečná ustanovení a rozhodné právo

44.

Ustanovení odst. 40. ÷ 43. je zadávající povinen uvést ve smlouvě/návrhu smluvních
podmínek.

45.

Hlavní administrátor elektronického nástroje za Ministerstvo obrany – Odbor správce kapitoly
sekce ekonomické Ministerstva obrany – má právo měnit tyto VOP.

46.

Uzavřenou smlouvu je zadávající povinen zveřejnit v souladu se zákonem o registru smluv.

47.

Pokud zadávající stanoví zadávací podmínky odlišně od těchto VOP, platí zadávací podmínky
stanovené v zadávací dokumentaci VZ, resp. ve smlouvě.

48. Ve smluvně neupravených otázkách se závazkový vztah řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
49. Všechny případné spory mezi smluvními stranami vznikající z příslušného
dodavatelsko-odběratelského vztahu, které se nepodaří odstranit jednáním mezi těmito
stranami, budou rozhodovány podle českého práva.
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