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NAŘÍZENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 21. srpna 2017
o resortních pravidlech centralizovaného zadávání a centrálního nákupu
Ministerstvo vnitra jako řídicí subjekt povinný podle usnesení vlády ze dne
18. ledna 2016 č. 24, k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných
zakázek v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu a za účelem úpravy
ustanoveného resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek,
stanoví:
Část první
Obecná ustanovení
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Tímto nařízením jsou upravena pravidla pro fungování resortního systému
centralizovaného zadávání veřejných zakázek (dále jen „resortní systém
centralizovaného zadávání“) a centrálního nákupu řídicího orgánu centrálního
nákupu (dále jen „řídicí orgán“), zástupce centrálního zadavatele1) a pověřujících
zadavatelů2).
(2) V záležitostech neupravených tímto nařízením se postupuje podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb.,
(dále jen „zákon“) a nařízení Ministerstva vnitra č. 45/2016, o zadávání veřejných
zakázek.
Čl. 2
Vymezení některých pojmů
(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) centralizovaným zadáváním veřejných zakázek postup podle ustanovení
§ 9 odst. 1 zákona, kdy zástupce centrálního zadavatele provádí centralizované
zadávání spočívající v tom, že provádí zadávací řízení nebo zvláštní postupy
podle části šesté zákona, v nichž pověřující zadavatel nebo pověřující zadavatelé
pořizují dodávky, služby nebo stavební práce,
b) centrálním nákupem nákup na základě centrálním zadavatelem uzavřené
rámcové dohody, jiné smlouvy nebo zavedeného dynamického nákupního
systému,
1)
2)

§ 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
§ 4 odst. 1 písm. a), c), d) a e) zákona č. 134/2016 Sb.
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c) centrálním nákupem státu centrální nákup, který je realizován prostřednictvím
centrálního zadavatele státu,
d) centrálním zadavatelem zadavatel podle § 4 odst. 1 nebo 3 zákona nebo
zadavatel podle práva jiného členského státu Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, který provádí
centralizované zadávání spočívající v tom, že provádí zadávací řízení nebo
zvláštní postupy podle části šesté zákona, v nichž buď pořizuje dodávky
či služby, které následně přenechá jednomu nebo více zadavatelům za cenu
nikoliv vyšší, než za kterou byly pořízeny, nebo jiný zadavatel nebo zadavatelé
pořizují dodávky, služby nebo stavební práce,
e) centrálním zadavatelem státu zadavatel, který provádí centralizované zadávání
veřejných zakázek vybraných standardizovaných komodit na nadresortní úrovni,
f)

číselníkem NIPEZ číselník komodit a komoditních kategorií s návazností
na stávající hierarchii položek klasifikace CPV3), číselník NIPEZ spravuje
Ministerstvo pro místní rozvoj,

g) elektronickým nástrojem programové vybavení, případně jeho součásti, které
jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují
prostřednictvím této sítě nebo služby příjem nabídek, předběžných nabídek,
žádostí o účast, žádosti o zařazení do systému kvalifikace podle § 166 odst. 5
zákona, žádostí o účast nebo návrhů v soutěži o návrh, nebo aukčních hodnot
v elektronické aukci, v elektronické podobě, včetně jejich zpracování zahrnujícího
digitální kompresi a uchovávání dat a pořízení záznamů o provedených úkonech,
jež jsou nedílnou součástí jejich programového vybavení,
h) jiným dodavatelem dodavatel, který nabídl plnění odpovídající plnění z rámcové
dohody za výhodnějších podmínek než dodavatel, s nímž byla uzavřena rámcová
dohoda,
i)

komoditou zboží, služba nebo stavební práce; komoditou se rozumí i skupina
spolu souvisejících komodit,

j)

Minimálními požadavky Minimální požadavky na provoz resortních systémů
centralizovaného zadávání veřejných zakázek České republiky, schválené
vládou České republiky,

k) minimálním povinným seznamem komodit seznam komodit povinně
nakupovaných v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání podle
přílohy č. 2 usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24, k resortním systémům
centralizovaného zadávání veřejných zakázek v návaznosti na pravidla
pro centrální nákup státu,
l)

minitendrem postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody
podle § 135 zákona,

m) nadresortní koordinační skupinou skupina, která na meziresortní úrovni
provádí činnost pro přípravu a realizaci centrálního nákupu státu,
3)

Nařízení komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV)
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání
zakázek, pokud jde o přezkum CPV.
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n) nestandardním nákupem nákup komodity, která má stejný název nebo stejný
účel použití jako komodita uvedená v resortním seznamu komodit, ale má jiné
technické parametry, než je uvedeno v zadávacích podmínkách, nebo nákup
komodity uvedené v resortním seznamu komodit, který z objektivních příčin
povolí jako nestandardní zástupce centrálního zadavatele,
o) podřízenou organizací organizační složka státu zřízená Ministerstvem vnitra
k plnění úkolů v oboru jeho působnosti nebo zřízená zákonem, ke které
vykonává Ministerstvo vnitra zřizovatelskou funkci, nebo státní příspěvková
organizace zřízená Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti,
ke které vykonává Ministerstvo vnitra zřizovatelskou funkci, a která je veřejným
zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a), c), d) a e) zákona,
p) pověřujícím zadavatelem zadavatel, který není centrálním zadavatelem a který
je zahrnut do příslušného resortního systému centralizovaného zadávání
veřejných zakázek a má uzavřenu se zástupcem centrálního zadavatele smlouvu
o centralizovaném zadávání podle čl. 2 odst. 1 písm. x) tohoto nařízení; seznam
pověřujících zadavatelů je uveden v příloze č. 2 tohoto nařízení,
q) prováděcí smlouvou písemná smlouva, na základě které je poskytováno
konkrétní plnění dodavatelem,
r)

rámcovým dodavatelem dodavatel, se kterým byla uzavřena rámcová dohoda,

s) resortním seznamem komodit seznam komodit, které budou nakupovány
centralizovaně v rámci resortního systému centralizovaného zadávání; resortní
seznam komodit je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení,
t)

resortním seznamem nakupovaných položek evidence informací
o vysoutěžených komoditách v resortním systému centralizovaného zadávání,
která slouží především pro efektivní komunikaci mezi pověřujícími zadavateli
a centrálním zadavatelem,

u) resortním systémem centralizovaného zadávání soustava zadávacích
postupů a pravidel v rámci resortu, která zahrnují výčet zástupců centrálního
zadavatele, výčet pověřujících zadavatelů a výčet komodit, které jsou zadávány
centralizovaně v rámci resortu,
v) resortním vzorem vzor zadávacích podmínek, vzor smlouvy o centralizovaném
zadávání či vzor jakéhokoli jiného dokumentu, u kterého bylo provedeno řádné
připomínkové řízení za součinnosti všech pověřujících zadavatelů, kterých se
daný vzor týkal v době procesu připomínkování,
w) řídicím orgánem odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů4),
x) smlouvou o centralizovaném zadávání smlouva mezi zástupcem centrálního
zadavatele a dvěma či více pověřujícími zadavateli upravující vzájemná práva
a povinnosti související s centralizovaným zadáváním veřejných zakázek; vzor
smlouvy je uveden v příloze č. 3 tohoto nařízení; v případě, že zástupce
centrálního zadavatele uzavírá s dodavatelem přímo smlouvu na plnění, bude
smlouva o centralizovaném zadávání uzavřena přiměřeně podle vzoru, který je
4)

Čl. 51 přílohy nařízení Ministerstva vnitra a společného služebního předpisu náměstka ministra
vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, kterým se vydává
organizační řád Ministerstva vnitra.
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uveden v příloze č. 3 tohoto nařízení,
y) správcem resortních systémů centralizovaného zadávání Ministerstvo
pro místní rozvoj,
z) standardizovanou komoditou komodita, která byla na základě jednání
nadresortních koordinačních skupin určena jako komodita s příslušným
standardem pro centrální nákup státu, schválená příslušným usnesením vlády
České republiky.
(2) Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí
a) výjimkou z resortního systému centralizovaného zadávání situace, kdy
zadavatel není z objektivních důvodů a na základě schválení řídicím orgánem
zcela nebo částečně zapojen do resortního systému centralizovaného zadávání,
ačkoli by podle příslušných obecně závazných právních předpisů, vnitřních
předpisů i usnesení vlády České republiky měl být v postavení pověřujícího
zadavatele ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. p) tohoto nařízení,
b) výzvou k předložení návrhu smlouvy postup bez obnovení soutěže mezi
účastníky rámcové dohody podle § 134 zákona,
c) zástupcem centrálního zadavatele osoba písemně pověřená k vykonávání
činností centrálního zadavatele ministrem vnitra, která sama nebo
prostřednictvím pracoviště veřejných zakázek5) realizuje centralizované zadávání
komodit, které jsou zahrnuty do resortního systému centralizovaného zadávání,
uzavírá rámcovou dohodu nebo jinou smlouvu nebo zavádí dynamický nákupní
systém a provádí zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody6) nebo
zavedeného dynamického nákupního systému; určení zástupců centrálního
zadavatele pro centralizované zadávání je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto
nařízení.
Část druhá
Působnost
Čl. 3
Pravomoc a odpovědnost řídicího orgánu
Řídicí orgán v rámci resortu zejména
a) provádí analýzu potřebných komodit v resortu za účelem nastavení parametrů
resortního systému centralizovaného zadávání při zohlednění logistických
charakteristik resortu,
b) navrhuje ministru vnitra ke schválení nové komodity pro zařazení do resortního
systému centralizovaného zadávání, případně navrhuje ministru vnitra komodity
pro vyřazení ze systému centralizovaného zadávání nebo změnu zástupce
centrálního zadavatele,
c) připravuje a navrhuje ministru vnitra resortní systém centralizovaného zadávání
5)
6)

Čl. 4 nařízení Ministerstva vnitra č. 45/2016, o zadávání veřejných zakázek.
§ 134 a 135 zákona č. 134/2016 Sb.
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a odpovídá za jeho soulad s Minimálními požadavky,
d) informuje správce resortního systému centralizovaného zadávání (dále jen
„správce“) o podstatných změnách týkajících se fungování resortního systému
centralizovaného zadávání,
e) předává správci resortní pravidla centralizovaného zadávání a centrálního
nákupu v úplném znění po každé jejich aktualizaci,
f)

připravuje a spravuje seznam osob, které budou zajišťovat komunikaci mezi
řídicím orgánem a správcem ve věcech centralizovaného zadávání veřejných
zakázek, a tento seznam bezodkladně po jeho vytvoření a každé jeho aktualizaci
předává správci,

g) připravuje a spravuje za součinnosti zástupce centrálního zadavatele resortní
vzory zadávacích podmínek pro centralizovaně zadávané komodity a resortní
vzory smluv,
h) připravuje a spravuje za součinnosti zástupce centrálního zadavatele resortní
vzory rámcových dohod či prováděcích smluv používané při centralizovaném
zadávání veřejných zakázek,
i)

vytváří a spravuje resortní seznam centrálně nakupovaných položek,

j)

schvaluje
výjimky
z resortního
systému
centralizovaného
zadávání
7)
prostřednictvím ministra vnitra ; o výjimkách a jejich zdůvodnění je povinen
bezodkladně informovat Ministerstvo financí, automatickou výjimku z resortního
systému centralizovaného zadávání budou tvořit položky nakupované
nadresortně, v rámci centrálních nákupů státu,

k) předává Ministerstvu financí seznam podřízených organizací8) a bezodkladně
informuje o změně tohoto seznamu,
l)

předává Ministerstvu financí nejpozději do 28. února následujícího kalendářního
roku vyhodnocení fungování resortního systému centralizovaného zadávání
podle Minimálních požadavků za předcházející kalendářní rok,

m) poskytuje Ministerstvu financí součinnost při vyhodnocování resortního systému
centralizovaného zadávání,
n) podává správci případné návrhy ke změnám
či minimálního povinného seznamu komodit,

Minimálních

požadavků

o) provádí průzkum trhu za účelem prověření jeho možností včetně cen,
p) stanovuje termíny pro doručení požadavků na centrální nákupy vybraných
komodit od pověřujících zadavatelů,
q) metodicky řídí centrální nákupy v resortu,
r)

odpovídá za identifikaci komodit vhodných pro nákup v rámci resortního systému
centralizovaného zadávání nad rámec komodit z minimálního povinného
seznamu komodit; pro vymezení komodit použije řídicí orgán číselník NIPEZ,

s) odpovídá za soulad resortních pravidel s ustanoveními Minimálních požadavků,
7)
8)

Čl. VI písm. h) přílohy č. 1 usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24.
Čl. II písm. k) přílohy č. 1 usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24.
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zajišťuje, aby zástupci centrálního zadavatele
postupovali v souladu s tímto nařízením.

a

pověřující

zadavatelé

Zástupce centrálního zadavatele
Čl. 4
Povinnosti zástupce centrálního zadavatele
(1) Zástupce centrálního zadavatele provádí zadávací řízení a zadávací řízení
na uzavření rámcové dohody nebo v zadávacím řízení zavádí dynamický nákupní
systém a dále zadává veřejné zakázky na základě rámcové dohody nebo
zavedeného dynamického nákupního systému na účet centrálního zadavatele
a na účet pověřujících zadavatelů. Zástupce centrálního zadavatele pořizuje
na komoditní burze dodávky vhodných komodit, a to jménem a na účet pověřujícího
zadavatele a na základě podané centrální poptávky po těchto komoditách v rámci
sdružených služeb, je-li to se zřetelem ke všem relevantním skutečnostem výhodné
pro centrální zadavatele i pro pověřující zadavatele.
(2) Zástupce centrálního zadavatele před zahájením zadávacího řízení
a zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody nebo na zavedení dynamického
nákupního systému zahajovaného za účelem pořízení komodit určených ministrem
vnitra pro centrální nákupy
a) definuje předmět centralizovaně zadávaných veřejných zakázek s využitím
číselníku NIPEZ,
b) využívá číselník NIPEZ a jeho jednotlivé moduly,
c) zohledňuje metodické pokyny a další dokumenty vydané správcem,
d) vymezuje se zástupci pověřujících zadavatelů konkrétní parametry jednotlivých
komodit; pro vymezení komodit použije číselník NIPEZ,
e) předkládá pověřujícím zadavatelům prostřednictvím elektronického nástroje nebo
jiným způsobem pro uplatnění požadavků seznam jednotlivých položek komodit
schválených pro centrální nákup v následujícím roce,
f) vyhodnocuje a sumarizuje požadavky pověřujících zadavatelů na centrální
nákupy vybraných komodit,
g) předkládá řídicímu orgánu návrhy vzoru zadávacích podmínek a vzoru rámcové
dohody či prováděcí smlouvy, jenž má být použit při centralizovaném zadávání
pro pořizování komodit, které zabezpečuje,
h) na základě podkladů doručených pověřujícími zadavateli zpracovává zadávací
podmínky k provedení zadávacího řízení na uzavření smlouvy, rámcové dohody
nebo na zavedení dynamického nákupního systému,
i) před zahájením centralizovaného zadávání předkládá pověřujícím zadavatelům
návrh smlouvy o centralizovaném zadávání a po vypořádání připomínek ji s nimi
uzavírá, pokud pořizování dotčené komodity má být prováděno prostřednictvím
centralizovaného zadávání, ale dotčená komodita dosud není zahrnuta v platné
smlouvě o centralizovaném zadávání; v případě, že návrh smlouvy
o centralizovaném zadávání byl připraven na základě resortního vzoru, povinnost
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předání ke zpracování připomínek platí pouze pro tu část návrhu smlouvy
o centralizovaném zadávání, která není resortním vzorem upravena,
j)

předkládá pověřujícím zadavatelům návrh zadávací dokumentace k uplatnění
připomínek, zástupce centrálního zadavatele může předkládat pověřujícím
zadavatelům návrh zadávací dokumentace k uplatnění připomínek rovněž tak,
že zveřejní na své internetové adrese k odsouhlasení typovou zadávací
dokumentaci,

k) umožňuje podřízeným organizacím, které nebyly zařazeny do resortního systému
centralizovaného zadávání, přistoupit k resortnímu systému centralizovaného
zadávání,
l)

umožňuje přistoupení k resortnímu systému centralizovaného zadávání i dalším
zadavatelům neuvedeným v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

m) předkládá pověřujícím zadavatelům specifikaci plánu pro přípravu a realizaci
centralizovaného zadávání veřejných zakázek na následující období
do 30. listopadu předchozího kalendářního roku.
(3) Zástupce centrálního zadavatele při provádění zadávacích řízení
a zadávacích řízení na uzavření rámcové dohody nebo na zavedení dynamického
nákupního systému, jakož i při zadávání veřejných zakázek na základě uzavřené
rámcové dohody nebo v zavedeném dynamickém nákupním systému na pořízení
komodit určených ministrem vnitra pro centrální nákupy
a) pověřuje komise k provádění úkonů podle zákona (dále jen „komise“), v souladu
s nařízením Ministerstva vnitra č. 45/2016, o zadávání veřejných zakázek,
přičemž do komisí začleňuje osoby navržené pověřujícími zadavateli v souladu
s čl. IX odst. 3 Minimálních požadavků,
b) odůvodní výběr jmenovaných členů komisí, pokud do komisí nebyly jmenovány
všechny osoby navržené pověřujícími zadavateli,
c) zajišťuje místo pro podání nabídek a pro jednání komisí,
d) rozhoduje o výběru dodavatele a po uzavření smlouvy, rámcové dohody nebo
prováděcí smlouvy bez zbytečného odkladu zasílá pověřujícím zadavatelům kopii
uzavřené smlouvy, rámcové dohody nebo prováděcí smlouvy,
e) vystupuje navenek vůči třetím osobám a plní povinnosti vůči informačnímu
systému o veřejných zakázkách, s výjimkou povinnosti podle § 219 odst. 1
zákona ohledně uveřejňování smluv uzavřených na základě rámcových dohod,
f) umožní pověřujícím zadavatelům nahlížet do protokolů, zápisů, zpráv a dalších
písemných výstupů komisí,
g) oznámí pověřujícím zadavatelům písemně zrušení zadávacího řízení na uzavření
smlouvy, rámcové dohody nebo na zavedení dynamického nákupního systému,
bezodkladně po vydání rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, včetně
odůvodnění tohoto postupu,
h) umožní pověřujícím zadavatelům, v souladu se zásadou hospodárnosti, aby
v případě postupu podle § 135 zákona komoditu pořizovanou prostřednictvím
centralizovaného zadávání pořídili od jiného dodavatele než od účastníka
příslušné rámcové dohody, pokud pověřující zadavatel prokáže, že bude
předmětnou komoditu, při stanovení rovnocenných zadávacích podmínek
k zadávacím podmínkám stanoveným pro účastníky rámcové dohody, pořizovat
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ekonomicky výhodněji, ve smyslu pravidel pro hodnocení nabídek stanovených
pro minitendr v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření příslušné
rámcové dohody, než nabídl vybraný účastník příslušné rámcové dohody v rámci
minitendru; rovnocennými zadávacími podmínkami k zadávacím podmínkám
stanoveným účastníkům rámcové dohody se rozumí takové zadávací podmínky
stanovené pro dodavatele, kteří nejsou účastníky příslušné rámcové dohody,
při kterých nebude dodavatelům, kteří nejsou účastníky příslušné rámcové
dohody, vznikat jakákoli zjevná či skrytá výhoda oproti účastníkům příslušné
rámcové dohody, a to ani ohledně podmínek kvalifikace, ani ohledně technických
podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky, ani ohledně obchodních nebo
jiných smluvních podmínek vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, ani
ohledně zvláštních podmínek plnění veřejné zakázky; lhůta pro podání nabídek
musí být stanovena shodně jak pro účastníky příslušné rámcové dohody, tak pro
dodavatele, kteří nejsou účastníky příslušné rámcové dohody.
(4) Zástupce centrálního zadavatele po uzavření smlouvy nebo rámcové
dohody na základě zadávacího řízení
a) schvaluje žádosti pověřujících zadavatelů o povolení nestandardního nákupu,
b) na základě obdržených reportů od pověřujících zadavatelů vyhodnocuje
a dohlíží, aby následná plnění poskytovaná pověřujícím zadavatelům odpovídala
podmínkám obsaženým v uzavřené rámcové dohodě,
c) prověřuje s příslušnými vedoucími zaměstnanci pověřujících zadavatelů nebo
oprávněnými osobami činnými pro pověřující zadavatele, podle jejich pravomocí,
zda plnění poskytnutá pověřujícím zadavatelům odpovídají podmínkám
stanoveným ve smlouvách uzavřených pověřujícími zadavateli na veřejné
zakázky zadávané na základě uzavřené rámcové dohody,
d) vyhodnocuje centrální nákupy za využití metodiky pro vyčíslování úspor
definované Ministerstvem financí a nejpozději do 20. února následujícího
kalendářního roku předává vyhodnocení za předcházející kalendářní rok řídicímu
orgánu.
Pověřující zadavatel
Čl. 5
Povinnosti pověřujícího zadavatele
(1) Pověřující zadavatel
a) předkládá zástupci centrálního zadavatele prostřednictvím elektronického
nástroje nebo elektronicky jiným způsobem požadavky na centrální nákupy podle
termínu stanoveného centrálním zadavatelem,
b) poskytuje zástupci centrálního zadavatele stanovisko k návrhu zadávacích
podmínek, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich obdržení nebo
v termínu stanoveném centrálním zadavatelem,
c) pořizuje centralizovaně zadávanou komoditu způsobem určeným zástupcem
centrálního zadavatele v zadávacích podmínkách,
d) předkládá zástupci centrálního zadavatele výzvu k podání nabídky adresovanou
jinému dodavateli než účastníku rámcové dohody, včetně prokázání kvalifikace
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tohoto jiného dodavatele a návrhu smlouvy, jež má být uzavřena s tímto jiným
dodavatelem. V případě, že pověřující zadavatel hodlá komoditu pořizovanou
prostřednictvím centralizovaného zadávání pořídit od jiného dodavatele než
od účastníka příslušné rámcové dohody, je povinen prokázat, že bude
předmětnou komoditu, při stanovení rovnocenných zadávacích podmínek
k zadávacím podmínkám stanoveným pro účastníky rámcové dohody [ve smyslu
čl. 4 odst. 3 písm. h) tohoto nařízení] pořizovat ekonomicky výhodněji, ve smyslu
pravidel pro hodnocení nabídek stanovených pro postup podle § 135 zákona
v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody v rámci
minitendru; v takovém případě nepostupuje pověřující zadavatel podle
písmene c),
e) informuje neprodleně zástupce centrálního zadavatele o všech podstatných
skutečnostech majících vliv na průběh zadávacího řízení na uzavření smlouvy,
rámcové dohody nebo na zavedení dynamického nákupního systému nebo
veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody nebo
zavedeného dynamického nákupního systému a jejich zákonnost,
f)

eviduje v aktuálním čase celý proces zadávání veřejné zakázky na základě
uzavřené smlouvy, rámcové dohody nebo zavedeného dynamického nákupního
systému v evidenčním modulu9) nebo Národním elektronickém nástroji
a na vyžádání předkládá řídicímu orgánu další podklady pro vyhodnocení
centrálního nákupu (např. výpisy z účetních systémů); v případě, že proces
zadávání veřejné zakázky na základě uzavřené rámcové dohody nebo
zavedeného dynamického nákupního systému provádí zástupce centrálního
zadavatele, zaznamenává pověřující zadavatel v elektronickém nástroji pouze
plnění zakázky,

g) předkládá zástupci centrálního zadavatele žádost o schválení nestandardního
nákupu; zástupce centrálního zadavatele zašle stanovisko pověřujícímu
zadavateli bezodkladně po jejím obdržení, vzor žádosti schválení nestandardního
nákupu je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
(2) V případě, že pověřující zadavatel na základě uzavřené rámcové dohody
s více dodavateli písemně vyzývá rámcového dodavatele k předložení návrhu
na uzavření prováděcí smlouvy, postupuje v souladu s § 134 zákona; pokud návrh
na uzavření prováděcí smlouvy nepředloží ani rámcový dodavatel, který se v rámci
zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody umístil poslední v pořadí, pověřující
zadavatel požádá zástupce centrálního zadavatele o povolení nestandardního
nákupu. Zástupce centrálního zadavatele sdělí písemně své stanovisko bezodkladně
po obdržení žádosti.
(3) V případě, že pověřující zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě
minitendru, zvolí pro hodnocení podaných nabídek kritéria hodnocení, která jsou
konkrétně vymezena v rámcové dohodě.
(4) Pověřující zadavatelé jsou povinni informovat řídicí orgán, a to vždy
k poslednímu dni kalendářního roku, o veškerých nákupech centralizovaně zadávané
komodity od jiných dodavatelů, než se kterými byla uzavřena rámcová dohoda,
provedených podle čl. 6 odst. 3 a 4 tohoto nařízení za daný kalendářní rok. Za tím
9)

Čl. 2 písm. j) nařízení Ministerstva vnitra č. 45/2016.
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účelem jsou pověřující zadavatelé povinni veškeré tyto nákupy evidovat včetně
uvedení předmětu příslušné veřejné zakázky definovaného s využitím číselníku
NIPEZ a ceny, za kterou byla daná komodita pořízena. Pro evidenci ve smyslu
předchozí věty pověřující zadavatel použije vzor obsažený v příloze č. 5 k tomuto
nařízení.
Část třetí
Výjimky, společná, závěrečná a přechodná ustanovení
Čl. 6
(1) Řídicí orgán posuzuje žádosti o výjimky z resortního systému
centralizovaného zadávání podané za tím účelem, aby některý z pověřujících
zadavatelů nemusel být zcela či částečně zapojen do resortního systému
centralizovaného zadávání.
(2) V případě schválení výjimky je řídicí orgán povinen o dané výjimce
bezodkladně informovat Ministerstvo financí.
(3) V resortním systému centralizovaného zadávání nemusí být realizován
nákup, který je financován či spolufinancován z prostředků Strukturálních fondů
Evropské unie nebo z jiného nástroje finanční podpory, kdy se pověřující zadavatel
musí řídit specifickými postupy danými poskytovatelem finanční podpory.
(4) V případě, že pověřujícím zadavatelům vznikne potřeba nákupu dříve, než
bude možno čerpat plnění z rámcových dohod uzavřených v resortním systému
centralizovaného zadávání nebo uzavřených v rámci centrálních nákupů státu,
mohou pověřující zadavatelé postupovat při uzavírání smluv mimo resortní systém
centralizovaného zadávání v nezbytném rozsahu tak, aby takto získané plnění
pokrývalo období do okamžiku, kdy bude možnost využít plnění ze smluv uzavřených
v resortním systému centralizovaného zadávání.
(5) Náměstkové ministra vnitra, policejní prezident a generální ředitel
Hasičského záchranného sboru České republiky zabezpečí, aby organizační složky
státu a státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem vnitra k plnění úkolů
v oboru jeho působnosti a organizační složky státu zřízené právním předpisem, ke
kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce, které jsou v jejich
podřízenosti, postupovaly podle tohoto nařízení.
(6) Pokud se v čl. 4 odst. 2 a 4 a v čl. 5 odst. 1 písm. a), b) a g) hovoří
o zástupci centrálního zadavatele, kterým je vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia České republiky, může zástupce centrálního zadavatele určit
nebo policejní prezident interním aktem řízení10) stanovit, že povinnosti vyplývající
z těchto ustanovení bude vykonávat jiný útvar Policejního prezidia České republiky
v jím stanovených termínech, případně, že zástupce centrálního zadavatele
nepodléhá povinnosti podle čl. 4 odst. 2 písm. g) a m). Zástupce centrálního
zadavatele vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky
uzavírá s pověřujícími zadavateli smlouvu o centralizovaném zadávání přiměřeně
vzoru uvedenému v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
10)

Čl. 3 závazného pokynu policejního prezidenta č. 101/2009, kterým se stanoví zásady jednotného
postupu věcného plánování jednotně pořizovaného majetku pro útvary Policie České republiky,
ve znění pokynu policejního prezidenta č. 236/2015.
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(7) V případech, kdy se ve smyslu § 273 a následujících zákona má
i po nabytí účinnosti zákona nadále postupovat podle příslušných ustanovení zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, použijí se
na tyto postupy přiměřeně příslušná ustanovení nařízení Ministerstva vnitra
č. 40/2012, o resortních pravidlech centralizovaného zadávání a centrálního nákupu,
ve znění pozdějších předpisů.
(8) Pro účely tohoto nařízení se rámcovou dohodou rozumí rovněž rámcová
smlouva uzavřená podle části třetí hlavy II zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pokud po dni nabytí účinnosti tohoto
nařízení neuplynula doba jejího trvání a nedošlo k jejímu ukončení z jiných důvodů.
(9) Toto nařízení se nepoužije v případech, kdy bude na základě činnosti
nadresortní koordinační skupiny či na základě jiných relevantních skutečností
pořizování konkrétní komodity realizováno povinně prostřednictvím centrálního
nákupu státu činností centrálního zadavatele státu.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Nařízení Ministerstva vnitra č. 40/2012, o resortních pravidlech centralizovaného
zadávání a centrálního nákupu.
2. Nařízení Ministerstva vnitra č. 34/2013, kterým se mění nařízení Ministerstva
vnitra č. 40/2012, o resortních pravidlech centralizovaného zadávání
a centrálního nákupu.
3. Nařízení Ministerstva vnitra č. 38/2014, kterým se mění nařízení Ministerstva
vnitra č. 40/2012, o resortních pravidlech centralizovaného zadávání
a centrálního nákupu, ve znění nařízení Ministerstva vnitra č. 34/2013.
Čl. 8
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vydání.
Č. j. MV-89571-1/VZ-2017
Ministr vnitra
v z. JUDr. Ing. Jiří NOVÁČEK v. r.
první náměstek ministra vnitra pro řízení
sekce vnitřní bezpečnosti
Obdrží:
M, N, útvary ministerstva, OSS, SPO,
Policie ČR – policejní prezidium,
krajská ředitelství, GŘ HZS ČR
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Z á z n a m

S nařízením byli seznámeni (dne – kým): _________________________________
Opatření učiněná k provedení nařízení: ___________________________________
__________________________________________________________________
Kontrolou pověřen: ___________________________________________________
Datum: ________________________ Podpis: _____________________________

Doporučená hesla pro dokumentaci:
- centrální nákup
- veřejné zakázky

