DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM (DNS)
INFORMACE PRO DODAVATELE
Charakteristika DNS:
 DNS lze využít zejména pro pořizování běžných komodit, přičemž Ministerstvo práce a sociálních věcí
v tomto směru definovalo jako vhodné komodity s ohledem na své potřeby tiskařské a grafické služby,
služby evaluace a logistické zajištění akcí (seminářů, workshopů, apod.).
 Pro DNS je charakteristické, že celý proces spojený s jeho zaváděním, stejně jako samotné zadávání
veřejných zakázek na jeho základě musí být prováděny výhradně elektronickými prostředky. DNS je
na
MPSV
zaváděn
elektronicky
pomocí
elektronického
nástroje E-ZAK
dostupného
na https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html.
 Zadávání veřejných zakázek v rámci DNS se rozpadá do dvou základních fází. V první fázi se
dynamický nákupní systém zavádí, a to formou užšího řízení, ve druhé fázi pak dochází
v zavedeném DNS k zadávání jednotlivých veřejných zakázek dle pravidel tohoto systému.
 Výběr dodavatele dílčí zakázky je vždy otevřený, dílčí nabídky mohou podat všichni účastníci zadávacího
řízení zařazení do DNS. Předmět plnění je podrobně specifikován (množství, rozsah, kvalita) až v dílčích
veřejných zakázkách – zadavatel nemusí vázat dodavatele k určité specifikaci již při otevření DNS.

Zařazení dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému
 Dodavatel má možnost účastnit se dynamického nákupního systému podáním své žádosti o účast, a to
kdykoliv po celou dobu trvání DNS (není nutno čekat na specifický den).
Veškeré informace potřebné pro zpracování a podání žádosti o účast nalezne dodavatel
v zadávací dokumentaci k příslušnému dynamickému nákupnímu systému, a to na profilu zadavatele
https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html.
 Žádost o účast obsahuje údaje rozhodné pro posouzení, zda dodavatel splňuje podmínky pro zařazení
do DNS. Smyslem žádosti o účast je zejména prokázání splnění kvalifikace dodavatele pro jeho další
účast v dílčích veřejných zakázkách vyhlášených v DNS. Zařazení do DNS je tedy předpokladem
účasti dodavatele v následných dílčích veřejných zakázkách.
 Dodavatel bude o zařazení (příp. odmítnutí zařazení) do DNS neprodleně informován.
 Žádost o účast musí být podepsána a opatřena uznávaným elektronickým podpisem osoby
oprávněné zastupovat dodavatele, např. statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním
orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele; úředně ověřená kopie zmocnění
by v takovém případě měla být součástí žádosti o účast. Pokud žádost o účast nebude tímto
způsobem podepsána, bude odmítnuta a nebude zařazena do DNS.
 Dodavatel může žádost o účast podávat opakovaně v případě, že zadavatel předtím odmítl zařadit
dodavatele do DNS pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách apod.

Zadávání dílčích veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému
 Při zadávání dílčí veřejné zakázky v DNS zadavatel odešle všem dodavatelům zařazeným do DNS
výzvu k podání nabídky. Dodavatelé na základě této výzvy podávají své nabídky již na konkrétní plnění.
Nabídka bude zpravidla obsahovat podepsaný návrh smlouvy a údaje rozhodné pro hodnocení nabídek.
Kvalifikaci dodavatel v této fázi již neprokazuje.
 Lhůta pro podání nabídky činí min. 10 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k podání nabídky.

Další informace o již zavedených DNS
 Dodavatelé, kteří po 1. 10. 2016 budou podávat žádost o účast do již zavedeného DNS zadavatele
(zavedeného dle předchozí právní úpravy), budou povinni prokazovat splnění kritérií základní způsobilosti
již v rozsahu stanoveném novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nikoli
podle předchozí právní úpravy (v rozsahu základní způsobilosti podle nového zákona jsou oproti
předchozí úpravě některé rozdíly). Tzn. že dodavatelé, kteří jsou zařazeni do DNS do 1. 10. 2016 v něm
zůstávají zařazeni i po 1. 10. 2016 a nemusí automaticky opětovně prokazovat splnění kritérií základní
způsobilosti podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

