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Vzorové postupy při zadávání veřejných zakázek z pohledu obcí 

s přihlédnutím k odpovědnému zadávání  

 

Tento soubor dokumentů byl vytvořen realizačním týmem v rámci projektu Posilování 
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg.č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, financovaným z evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).  

 

Je výstupem klíčové aktivity 08 Odpovědné zadávání veřejných zakázek. 

 

Předložené dokumenty jsou vzory dokumentů pro zadávání veřejných zakázek 
s přihlédnutím k odpovědnému zadávání zpracované pro obce v pozici zadavatele. 
Jedná se zejména o vzorové zadávací dokumentace (dále také „ZD“). Dokumenty jsou 
zpracované tak, aby je uživatelé mohli po doplnění požadovaného bez dalšího použít. 
Některé vzorové zadávací dokumentace předpokládají čerpání z vlastních zdrojů 
zadavatele a neobsahují tak žádná loga, ani odkazy na fondy. Balíček vzorů však 
obsahuje i zadávací dokumentace, u nichž je předpokládáno financování z národních 
fondů či fondů EU. U těchto ZD je v textu odkazováno na příslušného poskytovatele 
dotace a ZD obsahuje i loga daného programu. Do komentářů je vloženo vysvětlení a 
upozornění pro uživatele na správné dodržování publicity u různých poskytovatelů 
dotací. Vložení povinné publicity OPZ (v rámci projektu SMO ČR) do vzorových 
dokumentů by bylo matoucí a nepraktické s ohledem na účel dokumentů, z tohoto 
důvodu je vzorové dokumenty neobsahují. 

 

Byly zpracované tyto dokumenty: 

 

1. ZD pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

a. Výzva a ZD (dokument obsahuje přílohy č. 2, 4 a 5) 

b. Příloha č. 3 – Obchodní podmínky (vzor smlouvy) 

 

2. ZD pro zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby 
(konkrétně na zpracování projektové dokumentace): 

a. Výzva k podání nabídek 

b. Zadávací dokumentace 

c. Příloha č. 1 – Krycí list 

d. Příloha č. 2 – Formulář (výkazu výkonových fází) 

e. Příloha č. 3 – Obchodní podmínky (vzor smlouvy) 

f. Příloha č. 4 – Seznam služeb 

g. Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k základní způsobilosti 

h. Příloha č. 7 – Čestné prohlášení k hodnotícímu kritériu K2 
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3. ZD pro zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební 
práce: 

a. Výzva k podání nabídek 

b. Zadávací dokumentace 

c. Příloha č. 2 – Krycí list 

d. Příloha č. 3 – Seznam stavebních prací  

e. Příloha č. 4 – Obchodní podmínky (vzor smlouvy) 

f. Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k základní způsobilosti 

g. Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 

4. ZD pro zakázku zadávanou v otevřeném řízení, jako zakázka podlimitní na 
stavební práce: 

a. Zadávací dokumentace 

b. Příloha č. 2 – Krycí list 

c. Příloha č. 3 – Seznam stavebních prací 

d. Příloha č. 4 – Obchodní podmínky (vzor smlouvy) 

e. Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k základní způsobilosti 

f. Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 

5. ZD pro zakázku zadávanou v otevřeném řízení, jako zakázka nadlimitní na 
stavební práce: 

a. Zadávací dokumentace 

b. Příloha č. 2 – Krycí list 

c. Příloha č. 3 – Seznam stavebních prací 

d. Příloha č. 4 – Obchodní podmínky (vzor smlouvy) 

e. Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k základní způsobilosti 

f. Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 

6. Zásady a vzory pro stanovení hodnotících kritérií při vícekriteriálním hodnocení: 

a. Zásady 

b. Vzory 
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