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DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM

METODIKA ZADÁVÁNÍ V RÁMCI DNS

Charakteristika DNS:
Dynamický nákupní systém je zvláštním řízením1, které probíhá elektronickou formou. Jeho
hlavním účelem je podstatné ulehčení zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení
běžného (standardizovaného) a obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací; pokud
některá plnění tyto podmínky nesplňují, nelze pro jejich zadání dynamický nákupní systém využít.
Dynamický nákupní systém lze tedy využít zejména pro pořizování takových typů komodit jako
jsou kancelářské potřeby, běžně dostupné IT komponenty jako jsou monitory, klávesnice, náplně
do tiskáren, překladatelské služby, běžný stavební materiál. V případě stavebních prací půjde
spíše o výjimečnou možnost využití dynamického nákupního systému (lze si představit např.
pravidelné provádění výkopových prací).
Zadávání veřejných zakázek v rámci dynamického nákupního systému se rozpadá do dvou
základních fází - v prvé fázi se dynamický nákupní systém zavádí, a to formou otevřeného řízení,
ve druhé fázi pak dochází v zavedeném dynamickém nákupním systému k zadávání jednotlivých
veřejných zakázek dle pravidel tohoto systému.

Základní aplikovatelné lhůty (bez případného zkrácení) - nadlimitní veřejná zakázka
Lhůta pro podání předběžných nabídek při zavádění dynamického nákupního systému - nejméně
52 kalendářních dnů ode dne následujícího po odeslání oznámení otevřeného řízení k uveřejnění
Lhůta pro podání předběžných nabídek na základě zjednodušeného oznámení - nejméně 15
kalendářních dnů ode dne uveřejnění zjednodušeného oznámení
Lhůta pro podání nabídek - nejméně 7 kalendářních dnů ode dne následujícího po odeslání výzvy
k podání nabídky

1

Zvláštní řízení není tzv. čistým zadávacími řízeními, ale má svou samostatnou právní úpravu v zákoně. Nestanoví-li zákon jinak,
použijí se i na postup zadavatele v těchto řízeních pravidla, která se vztahují na postup zadavatele v zadávacím řízení.
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Základní aplikovatelné lhůty (bez případného zkrácení) - podlimitní veřejná zakázka
Lhůta pro podání předběžných nabídek při zavádění dynamického nákupního systému - nejméně
22 dnů ode dne následujícího po odeslání oznámení otevřeného řízení k uveřejnění. Lhůta pro
podání předběžných nabídek na základě zjednodušeného oznámení - nejméně 15 kalendářních
dnů ode dne uveřejnění zjednodušeného oznámení.
Lhůta pro podání nabídek - nejméně 7 kalendářních dnů ode dne následujícího po odeslání výzvy
k podání nabídky.

Povinnost využití elektronických prostředků
Pro dynamický nákupní systém je charakteristické, že celý proces spojený s jeho zaváděním,
stejně jako samotné zadávání veřejných zakázek na jeho základě musí být prováděny výhradně
elektronickými prostředky. Zadavatel, který má v úmyslu dynamický nákupní systém zavést a na
jeho základě zadávat veřejné zakázky, je tedy povinen vést veškerou dokumentaci v elektronické
podobě a formou elektronické komunikace též jednat se zájemci. Výjimkou v tomto ohledu je
možnost prokázání splnění části kvalifikace i listinnými dokumenty, pokud jejich elektronické
ekvivalenty nejsou vydávány (§ 149 odst. 5).
Z toho vyplývá též povinnost zadavatele poskytnout všem dodavatelům neomezený, přímý a
dálkový přístup k zadávací dokumentaci (např. zpřístupněním na internetové adrese), kdy tuto
svou povinnost je zadavatel povinen plnit od okamžiku uveřejnění oznámení o zahájení
otevřeného řízení o zavedení dynamického nákupního systému až do doby ukončení jeho
provozování (tj. nejen ve fázi zavádění dynamického nákupního systému).

Na jakou dobu může být dynamický nákupní systém zaveden?
Dynamický nákupní systém může být zadavatel zaveden maximálně na dobu 4 let. Tato doba
může být zcela výjimečně překročena, kdy takové prodloužení musí být zadavatelem náležitě
odůvodněno. V takovém případě je zadavatel povinen zejména prokázat, že zavedení
dynamického nákupního systému na dobu delší má pro něj ekonomický přínos, oproti situaci, kdy
by po určité době musel opětovně zavádět dynamický nákupní systém
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D Í L Č Í K R O K 1 :
J A K Ý M Z P Ů S O B E M
S Y S T É M Z A V Á D Í ?

S E

D Y N A M I C K Ý

N Á K U P N Í

Dynamický nákupní systém je oprávněn zavést kterýkoliv zadavatel, případně i centrální
zadavatel.
Dynamický nákupní systém je zadavatel povinen zavést pouze na základě a dle pravidel
stanovených pro otevřené řízení. Aplikace tohoto zadávacího řízení však bude do značné
míry pouze přiměřená, neboť postup při zavádění dynamického nákupního systému vykazuje
řadu odchylek od standardního otevřeného řízení. Otevřenost tedy spočívá zejména v tom, že
dynamický nákupní systém je otevřený neomezenému okruhu dodavatelů, kteří na počátku
podávají svoji předběžnou nabídku a prokazují požadovanou kvalifikaci. Další instituty jsou při
zavádění dynamického nákupního systému do jisté míry modifikovány (např. zadavatel
přezkoumává nabídky z pohledu splnění podmínek pro zařazení do systému, přičemž předběžné
nabídky nejsou hodnoceny za účelem výběru nejvhodnější).
Prvním krokem zadavatele je vypracování a uveřejnění oznámení otevřeného řízení, jehož
předmětem je zavedení dynamického nákupního systému (provede se zaškrtnutím příslušné
položky ve formuláři). Toto oznámení je současně výzvou k podání předběžných nabídek a
prokázání splnění požadované kvalifikace.
Oznámení otevřeného řízení o zavedení dynamického nákupního systému a rovněž následně i
zadávací dokumentace musí obsahovat minimálně:
 identifikační údaje zadavatele
 název veřejné zakázky
 druh a předmět veřejných zakázek, které by měly být v rámci dynamického nákupního
systému zadávány - dynamický nákupní systém může být zadavatelem zaveden i pro více
kategorií komodit; zároveň je však třeba, aby tyto informace byly uvedeny jak v oznámení
otevřeného řízení, tak i v zadávací dokumentaci
 podmínky zadavatele pro zařazení do dynamického nákupního systému - zadavatel je
povinen přesně specifikovat, za jakých podmínek může zájemce do dynamického
nákupního systému vstoupit. Je třeba, aby splnění těchto podmínek bylo možno kdykoliv
přezkoumat. Proto je nutno zajistit, aby každý zájemce, jež splní podmínky zadavatele, měl
právo být do dynamického nákupního systému zařazen. V souvislosti se stanovením
podmínek účasti v dynamickém nákupním systému je třeba zdůraznit povinnost dodržet
zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace, stejně jako zásadu transparentnosti.

Zpracoval: JUDr. Tomáš Panáček
Realizační tým projektu KIVS MV ČR
Copyright © 2012

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)
CÍLE KIVS
 Využití rozvoje trhu telekomunikačních služeb
 Kybernetická bezpečnost
 Dosažení maximálních úspor výdajů státního rozpočtu









Podmínkou pro zařazení do dynamického nákupního systému může být vedle požadavků
zadavatele na kvalifikaci dodavatele (viz níže) též zejména garance určitých smluvní
podmínek pro veřejné zakázky zadávané v rámci dynamického nákupního systému (např.
garance dodacích lhůt - pokud tedy zadavatel stanoví požadavek dodat dílčí veřejnou
zakázku nejpozději v termínu sedmi dnů, avšak dodavatel ve svojí předběžné nabídce
garantuje desetidenní dodací lhůtu, je to důvodem pro nezařazení tohoto dodavatele do
dynamického nákupního systému)
požadavky na kvalifikaci dodavatele - vyjma sektorového zadavatele, který má možnost
volby, zda bude požadovat prokázání splnění určité kvalifikace, jsou všichni zadavatelé
ostatních kategorií povinni tyto kvalifikační předpoklady jasně specifikovat a stanovit způsob
jejich prokázání. Požadavky na kvalifikaci by měly být stanoveny takovým způsobem, aby
zadavatel byl schopen přezkoumat, že příslušný dodavatel bude plnohodnotně fungovat po
celou dobu trvání dynamického nákupního systému (významná tedy může být finanční
stabilita a historický vývoj finančních ukazatelů o dodavatelích). Na druhou stranu by však
měly být požadavky na kvalifikaci co nejotevřenější, neboť dílčí veřejné zakázky jsou
standardním, běžně dostupným plněním bez větších nároků na koordinaci ze strany
dodavatele (proto např. předchozí referenční zakázky nemusí být v řadě případů zcela
relevantní)
hodnotící kritéria - vzhledem k době, po kterou mohou být na základě dynamického
nákupního systému zadávány veřejné zakázky, může být vymezení jednotlivých hodnotících
kritérií již v samotném oznámení dosti problematické. Zadavatel má proto možnost zveřejnit
hodnotící kritéria v oznámení o zahájení otevřeného řízení o zavedení dynamického
nákupního systému jen v případě, je-li to s ohledem na odstup do zadávání jednotlivých
veřejných zakázek nutné, vždy je však třeba, aby zadavatel stanovil tato hodnotící kritéria
před samotným zadáním veřejné zakázky na základě dynamického nákupního systému
informace o dynamickém nákupním systému a použitém elektronickém vybavení - součástí
oznámení otevřeného řízení o zavedení dynamického nákupního systému musí být též
základní informace o tomto systému, tedy zejména, kdo jej provozuje, jaké veřejné zakázky
budou zadávány, na jak dlouhou dobu je dynamický nákupní systém zaváděn. Kromě těchto
obecných náležitostí je nezbytné rovněž uvést informace o elektronickém vybavení, které
používá zadavatel pro fungování systému a které je naopak možné využít pro přístup
do systému dodavatelem. Tyto informace musí být poskytnuty alespoň v takovém rozsahu,
aby na jejich základě byli dodavatelé schopni předkládat předběžné nabídky a činit jakékoliv
další úkony související s fungováním dynamického nákupního systému
informace týkající se podání předběžných nabídek - zadavatel je povinen informovat již v
oznámení otevřeného řízení a následně i v zadávací dokumentaci dodavatele o tom, jakým
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způsobem mají být předběžné nabídky zpracovány, co má být jejich obsahem, stejně jako
místo (elektronickou adresu) a lhůtu pro jejich podání
elektronickou adresu, na které je zpřístupněna zadávací dokumentace.

D Í L Č Í K R O K 2 :
J A K Ý M Z P Ů S O B E M P R O B Í H Á
D O D A V A T E L E D O D N S ?

Z A Ř A Z E N Í

Do dynamického nákupního systému musí být zařazen každý dodavatel, který:
1. podal předběžnou nabídku a zároveň
2. splnil všechny podmínky stanovené zadavatelem pro zařazení do dynamického nákupního
systému
Předběžnou nabídkou je nabídka respektující požadavky zadavatele stanovené zadávacími
podmínkami, z níž vyplývá vůle dodavatele být zařazen do dynamického nákupního systému.
Předběžná nabídka obsahuje údaje rozhodné pro posouzení, zda dodavatel splňuje podmínky pro
zařazení do dynamického nákupního systému.
Do dynamického nákupního systému se mohou jednotliví dodavatelé přihlašovat i v době jeho
trvání, a to po celou tuto dobu. Není tedy vyloučeno, aby například po jednom roce trvání
dynamického nákupního systému podal nový dodavatel svou předběžnou nabídku a vyjádřil tak
svůj zájem zapojit se do dynamického nákupního systému.
Rozhodnutí o zařazení či nezařazení dodavatele do dynamického nákupního systému je
zadavatel povinen učinit ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení předběžné nabídky dodavatele,
přičemž platí, že rozhodl-li zadavatel o odmítnutí předběžné nabídky určitého dodavatele, je
povinen toto své rozhodnutí náležitě odůvodnit. Lhůta 15 dnů dle předchozí věty může být ze
strany zadavatele přiměřeně prodloužena, nepodaří-li se mu předběžné nabídky v této době
posoudit. Tato situace může nastat zejména v okamžiku zavádění dynamického nákupního
systému, kdy lze předpokládat větší množství předběžných nabídek. Pokud zadavatel tuto lhůtu
prodlouží, je však povinen dodržet zákaz učinit jakoukoliv výzvu k podání nabídky, a to až do doby
posouzení všech předběžných nabídek obdržených ve lhůtě. Pokud při zadávání jednotlivé dílčí
veřejné zakázky v rámci dynamického nákupního systému zadavatel obdrží předběžnou nabídku
po uplynutí lhůty pro podání předběžných nabídek uvedené ve zjednodušeném oznámení
zjednodušeném oznámení, tato předběžná nabídka bude řádně posouzena a dodavatel do
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dynamického nákupního systému případně zařazen (avšak až pro účely následujících veřejných
zakázek zadávaných v rámci systému).
Je dodavatel oprávněn měnit v průběhu trvání dynamického nákupního systému svou
předběžnou nabídku?
V zásadě lze říci, že ano. Paušální odmítnutí této možnosti by vedlo k naprosto nepřiměřené
limitaci dodavatelů. Vzhledem ke skutečnosti, že dynamický nákupní systém může být zaveden až
na dobu 4 let, resp. ve výjimečných případech i déle, je nutné, aby dodavatelé měli možnost svou
předběžnou nabídku měnit a upravovat zejména s ohledem na vývoj na trhu s příslušnými
komoditami.
Vždy je však třeba, aby touto změnou nedošlo k porušení podmínek stanovených zadavatelem
pro účast dodavatele v dynamickém nákupním systému (změněná předběžná nabídka by tedy
měla být zadavatelem z těchto hledisek vždy posouzena). Měla-li by změna předběžné nabídky za
následek porušení podmínek stanovených zadavatelem pro účast v dynamickém nákupním
systému, byl by zadavatel nucen takovou změnu buď neakceptovat a bude-li na ní dodavatel trvat,
takového dodavatele vyřadit.
D Í L Č Í K R O K 3
Z A D Á V Á N Í ( J E D N O T L I V É )
N A Z Á K L A D Ě D N S

V E Ř E J N É

Z A K Á Z K Y

K zadávání jednotlivých veřejných zakázek může dojít až po zavedení dynamického nákupního
systému.
Zadávání veřejných zakázek na základě dynamického nákupního systému lze rozdělit do několika
na sebe navazujících kroků:
1. uveřejnění zjednodušeného oznámení
Zadání každé jednotlivé veřejné zakázky v dynamickému nákupním systému musí předcházet
uveřejnění zjednodušeného oznámení (tedy uveřejnění příslušného formuláře). Jedinou výjimkou,
kdy zadavatel není povinen zjednodušené oznámení uveřejnit, je situace, zadává-li veřejnou
zakázku již na základě oznámení otevřeného řízení o zavedení dynamického nákupního systému.
Jde však o situaci, která nastane jen jednou, vždy pouze při zavádění dynamického
nákupního systému a tato výjimka je tudíž využitelná jen v souvislosti s prvními veřejnými
zakázkami zadávanými po jeho zavedení.
Ve zjednodušeném oznámení je zadavatel povinen zejména specifikovat zadávanou veřejnou
zakázku, a vyzvat dodavatele k podání předběžných nabídek (jde o výzvu k podání předběžných
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nabídek a prokázání požadované kvalifikace zejména těm dodavatelům, kteří na základě
předchozích úkonů zadavatele - zavedení dynamického nákupního systému - dosud nejsou do
tohoto systému zařazeni); lhůta pro podání předběžných nabídek nesmí být nikdy kratší než 15
dnů ode dne uveřejnění zjednodušeného oznámení.
2. odeslání výzvy k podání nabídek
Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je zahájeno písemnou výzvou k
podání nabídky zaslanou všem zájemcům, kteří byli předtím zařazeni do dynamického nákupního
systému, tj. těm, kteří řádně podali předběžnou nabídku (ať již na základě oznámení otevřeného
řízení o zavedení dynamického nákupního systému, na základě zjednodušeného oznámení,
popřípadě kdykoliv za trvání dynamického nákupního systému).
Písemná výzva k podání nabídky musí obsahovat alespoň
 identifikační údaje zadavatele
 název veřejné zakázky
 údaje o přístupu k zadávací dokumentaci - zadavatel je zejména povinen uvést, na jaké
internetové adrese lze nalézt kompletní zadávací dokumentaci, jakož i podmínky k přístupu
na tuto elektronickou adresu
 informaci o uveřejnění zjednodušeného oznámení
 lhůtu pro podání nabídek - lhůta stanovená zadavatelem pro podání nabídek nesmí být kratší
7 dnů ode dne odeslání výzvy dodavatelům
 místo podání nabídek
 údaje o hodnotících kritériích - zadavatel je ve výzvě k podání nabídky povinen uvést na
základě jakých hodnotících kritérií bude vybrána nejvhodnější nabídka. Zejména je třeba, aby
uvedl, zda je základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší
nabídková cena, a v případě, že zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou
výhodnost nabídky, je povinen přesně vymezit jednotlivá dílčí hodnotící kritéria. Ve většině
případů by však stanovení základního hodnotícího kritéria mělo být uvedeno již v zadávací
dokumentaci, která byla podkladem pro zavedení dynamického nákupního systému.
Zadavatel je v takovém případě oprávněn ve výzvě konkretizovat jednotlivá hodnotící kritéria,
jež byla v zadávací dokumentaci nebo v oznámení otevřeného řízení o zavedení
dynamického nákupního systému stanovena jen obecně.
 informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána
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CÍLE KIVS
 Využití rozvoje trhu telekomunikačních služeb
 Kybernetická bezpečnost
 Dosažení maximálních úspor výdajů státního rozpočtu

3. Otevírání elektronických nabídek, posouzení a hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější
nabídky
Po podání nabídek platí pro otevírání elektronických nabídek, jejich posouzení a hodnocení a
úkony, které zadavatel činí po provedeném hodnocení nabídek, standardní postupy a pravidla
jako pro ostatní druhy řízení (viz dílčí kroky 3 až 6 v otevřeném řízení) s následujícími odchylkami:
 otevírání elektronických nabídek provádí zadavatel a neustanovuje komise pro otevírání
obálek
 pro posouzení a hodnocení nabídek se rovněž neustanovuje hodnotící komise;
 neprovádí se posouzení kvalifikace, neboť splnění kvalifikace prokazují dodavatelé současně
s podáním předběžné nabídky
 nepořizuje se zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
 v případě oznámení o výsledku řízení může zadavatel odeslat oznámení o výsledku řízení
souhrnně za předcházející čtvrtletí; souhrn oznámení je veřejný zadavatel povinen odeslat do
48 dnů a sektorový zadavatel do 2 měsíců od konce příslušného kalendářního čtvrtletí.
Dodavatel může předložit zadavateli údaje nezbytné pro hodnocení nabídky též ve formě
elektronického katalogu.
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