Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k uveřejňování výzvy ve zjednodušeném
podlimitním řízení na profilu zadavatele podle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění
Novela zákona o veřejných zakázkách č. 179/2010 upravila zveřejňování výzvy podle
§ 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení takto:
(1) Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzývá veřejný zadavatel písemnou výzvou
nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
(2) Písemnou výzvu podle odstavce 1 uveřejní veřejný zadavatel vhodným způsobem
po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.´
(3) Povinnost podle odstavce 2 je splněna, pokud veřejný zadavatel uveřejní písemnou
výzvu na svém profilu zadavatele, který byl uveřejněn v informačním systému podle § 157.
Podrobnější podmínky týkající se způsobu oznámení o profilu zadavatele stanoví prováděcí
právní předpis.
….
(6) Zadavatel je povinen přijmout a hodnotit nabídku dodavatele, který nebyl vyzván
způsobem podle odstavce 1.
Zákon zachovává povinnost zadavatele vyzývat i nadále pět uchazečů, nově výslovně
upravuje povinnost přijmout a hodnotit nabídku i od toho uchazeče, který nebyl vyzván. Tím
zákon umožňuje účast v zadávacím řízení všem relevantním dodavatelům. Zadavatel nesmí
z řízení vyloučit toho dodavatele, který podal nabídku, ačkoli k podání nabídky nebyl vyzván.
Novela komplexně upravuje uveřejňování výzvy ve zjednodušeném podlimitním
řízení. V zákoně zůstává zachováno uveřejnění vhodným způsobem. Zadavatel však nově
musí tuto povinnost v souladu s ustanovením odstavce 3 splnit tím, že výzvu uveřejní na tzv.
profilu zadavatele. (k profilu zadavatele viz níže)
Z dikce zákona plyne, zejména z provázanosti odstavce 2 a 3, že zadavatel pro
naplnění povinnosti uveřejnit výzvu vhodným způsobem musí využít svůj profil a zveřejnit
výzvu. Zákon ovšem zadavatele nijak neomezuje i v dalších způsobech uveřejnění, zejména
zadavatel může požít i takový způsob, který používal i před účinností novely a který může
používat nadále spolu s uveřejněním na profilu zadavatele.
Zákon v odstavci druhém systematicky vymezuje dobu, po kterou musí být výzva
uveřejněna. Předmětem tohoto ustanovení není vymezení způsobu uveřejnění, ale nezbytné
doby, po kterou se uchazeči mohou s výzvou seznámit. Odstavec třetí pak tedy určuje
způsob, jak má být výzva uveřejněna. Pro naplnění povinnosti zákonodárce zvolil využití
profilu zadavatele, neboť tento univerzální způsob umožňuje transparentně účast všem
uchazečům bez omezení.
Profil zadavatele je konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který
zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se jeho veřejných zakázek a který
umožňuje dálkový přístup.

Elektronický nástroj je softwarová aplikace, jejíž prostřednictvím zadavatel realizuje
úkony v zadávacím řízení v elektronické podobě. Elektronický nástroj musí splňovat
požadavky stanovené zákonem o veřejných zakázkách a příslušnými prováděcími předpisy.
Musí být zajištěno, aby byly vytvořeny a chráněny proti změně, zničení a
neoprávněnému přístupu záznamy o veškerých činnostech a úkonech elektronického
nástroje. Součástí těchto záznamů musí být alespoň určení typu elektronického úkonu nebo
činnosti elektronického nástroje, čas provedení elektronického úkonu nebo činnosti,
identifikace osoby, která úkon nebo činnost provedla či zahájila a záznam o případném
nestandardním výsledku úkonu nebo činnosti elektronického nástroje.
V případě uveřejnění výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele,
musí zadavatel zajistit, aby se každý mohl ujistit o identitě zadavatele případně i o identitě
provozovatele elektronického nástroje formou certifikátu veřejného klíče zadavatele
vydaného k tomuto profilu, uveřejněný dokument byl chráněn proti neoprávněné změně a
byl ve stanovené lhůtě přístupný nepřetržitě.
Zadavatel má možnost zřídit si a spravovat elektronický nástroj nebo využít komerčně
nabízené služby jiného subjektu.
Uveřejnit Oznámení profilu zadavatele je zadavatel povinen v případě, že hodlá při
svých zadávacích řízení použít zjednodušené podlimitní řízení a profil musí být v ISVZUS
uveřejněn před zahájením takového řízení. V případě, že zadavatel nehodlá použít
zjednodušené podlimitní řízení, je uveřejnění profilu zadavatele v ISVZUS pro zadavatele
dobrovolné.
Do Informačního systému o veřejných zakázkách zadavatel zašle prostřednictvím
formuláře Oznámení profilu zadavatele základní identifikační údaje o zadavateli a profilu
zadavatele. Tento formulář zasílá zadavatel k uveřejnění v ISVZUS při zřízení svého profilu
zadavatele. Dojde-li ke změně základních identifikačních údajů zadavatele či profilu,
zadavatel zašle do ISVZUS formulář Oznámení profilu zadavatele, který označí jako opravný a
uvede v něm aktuální údaje.
V případě, že dojde ke zrušení profilu zadavatele, popř. zániku organizace zadavatele,
zadavatel zašle do ISVZ formulář Zrušení profilu zadavatele.
V Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému vznikne
seznam, který bude obsahovat přímé odkazy na profily zadavatelů.
Nové formuláře a metodické pokyny k jejich vyplnění budou k dispozici na stránkách
Informačního systému o veřejných zakázkách - http://www.isvzus.cz/ v části Formuláře a
metodické pokyny pro zadávání VZ/koncesní řízení.

