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Věc: Dynamický nákupní systém

VáŽení,

obracíme se na Vás jakoŽto na zadavatele, kteří pro účelyzadáveni Veřejných zakäzek mąí
zaveden dynamický nákupní systém.

Rádi bychom Vás tímto upozornili na skutečnost, Že s nabytĺm úěinnosti zákona ě,. 13412016
Sb., o zadávánĺ Veřejných zakázek se od't . 10. 2016 dynamický nákupní systém zavedený
podle předchozího zákona ě,. 1372006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějšÍch
předpisů bude povaŽoval za dynamický nákupnĺ systém podle nového zákona o zadáváni
veřejných zakázek. Zavedený dynamický nákupní systém tak lze nadále pouŽĺvat i po
1.10.2016.
Jednou ze zadávacich podmĺnek při zaváděnÍ dynamického nákupnĺho systému podle nového

zákona o zadáväní veřejných zakázek je i poŽadavek na prokézánĺsplnění základnĺ
způsobilosti dodavatele, která nahrazuje základnÍ kvalifikačnĺ předpoklady Ve smyslu
předchozĺho zákona o veřejných zakázkách (v rozsahu základní způsobilosti podle nového
zákonajsou přitom oproti předchozĺ úpravě některé rozdÍly). Dodavatelé, kteřÍ po 1. 10.2016
budou podávat żádost o účastdo jiŽ zavedeného dynamického nákupního systému zadavatele,
budou povinni prokazovat splnění kritériízákladní způsobilosti jiŽ v rozsahu stanoveném novým
zákonem ozadávání veřejných zakázek, nikoli podle předchozĺ právní úpravy

Pokud tedy má být dynamický nákupní systém zavedený podle předchozího zákona pouŽíván
ipo 1. 10. 2016, je nutné, aby zadavatel stanovil aktuální rozsah základní způsobilosti a tĺm
umoŽnit podávání Žádostí o účastnovým dodavatelům. Zadavalel tudÍż v takovém případě po

o

1.10' 2016 musí opětovně odeslat formulář oznámení zahájení zadávacího řÍzenĺ
k uveřejnění způsobem podle $ 212 nového zákona o zadáváni veřejných zakázek, kteým v jiŽ

zavedených dynamických nákupnĺch systémech změnĺ (nahradÍ) poŽadavky

splnění základnÍch kvalifikačnĺch předpokladů podle předchozího zákona

na

o

prokázánĺ
veřejných
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zakázkách na poŽadavky prokázání splnění kritériÍzákladnĺ způsobilosti podle nového zákona
o zadávání Veřejných zakázek' Zadavatel pro Úěely této opravy zadávacích podmĺnek pouŽije
formulář F02 _ oznámenío zahájenizadávacÍho ťlzeni.
V této souvislosti doplňujeme, Že dodavatelé' kteřĺ jsou zařazeni do dynamického nákupního
systému do í. 10. 2016 vněm zŮstávajÍ zařazeni i po 1. 10. 2016 a nemusí automaticky
opětovně prokazovat splnění kritériízákladnĺ způsobilosti podle nového zákona o zadáváni
veřejných zakäzek. Zadavatel nicméně můŽe po dodavatelích' kteřĺ v dynamickém nákupním
systému jsou jiŽ zařazeni, poŽadovat opětovné prokázánÍ kritériízákladní způsobilosti, a to
postupem podle $ 140 odst. 3 nového zákona o zadávánĺ veřejných zakázek, tedy výzvou
k předlożenĺaktuaĺizovanéhojednotného evropského osvědčenÍpro veĘné zakäzky.
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