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Definice a vymezení DNS
• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“)
• § 138, odst. 1 ZZVZ: „…plně elektronický, otevřený systém pro
zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení
běžného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních
prací.“
• zvláštní postup ve smyslu ZZVZ
• do jisté míry obdoba rámcové dohody, avšak s otevřenou
množinou zapojených dodavatelů a řadou dalších specifik
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Princip DNS
MATEŘSKÁ ZAKÁZKA – UŽŠÍ ŘÍZENÍ, KTERÝM SE DNS ZAVÁDÍ
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užšího řízení

Lhůta pro
příjem žádostí
o účast
(min. 30 dní)

Posouzení
žádostí o
účast
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Příjem žádostí
o účast
(po dobu
trvání DNS)

ZAKÁZKY ZADÁVANÉ V DNS – NA KONKRÉTNÍ PLNĚNÍ, A TO I OPAKOVANĚ
Výzva k
podání
nabídky

Lhůta pro
podání
nabídky
(min. 10 dní)

Posouzení a
hodnocení
nabídek

Rozhodnutí o
výběru

Zadání
zakázky =
podpis
smlouvy
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Pravidla pro DNS
• postup podle pravidel pro užší řízení
• účast pro dodavatele bezúplatná, veškerá komunikace
elektronicky
• doba trvání DNS není omezena
• DNS možno rozdělit do kategorií
• lhůty: zavedení 30 (kal.) dní; dílčí výzvy 10 (kal.) dní;
posouzení žádosti o účast 10 pracovních dní (žádosti o účast
přijímány i po zavedení DNS, k posouzení do max. 10 prac. dní
a oznámení o zařazení / nezařazení do DNS účastníkům)
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Zavedení DNS (§139 ZZVZ)
• zadávací dokumentace dostupná po celou dobu trvání DNS;
druh, předmět a předpokládaná hodnota veřejných zakázek,
informace o použitém el. nástroji
• lhůta pro příjem žádostí o účast min. (kal.) 30 dní
• zařazení / nezařazení do DNS a oznámení účastníkům
• DNS zaveden po uplynutí lhůty pro podání námitek / návrhů u
všech účastníků zadávacího řízení
• oznámení o výsledku zadávacího řízení do Věstníku VZ do 30
dnů od zavedení DNS, popř. při změně trvání či ukončení DNS
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Zakázky v DNS (§140+ ZZVZ)
• výzva k podání nabídky se zasílá elektronicky všem aktuálně
zařazeným do DNS
• lhůta pro podání nabídek u dílčí výzvy min. 10 (kal.) dní
• zadavatel může uzavřít smlouvu i před uplynutím lhůty pro
podání námitek proti výběru dodavatele
• odeslání oznámení o uzavření smlouvy do Věstníku VZ
(jednorázově, či za kal. čtvrtletí)
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Výhody DNS
• úspora nákladů všech zúčastněných stran při plně
elektronické komunikaci
• výrazně kratší lhůty pro realizaci dílčích nákupů (zejm. v
případě zakázek, kde není možno dostatečně předem
konkrétně specifikovat předmět plnění, popř. podléhá
morálnímu zastarávání)
• otevřený systém stírající riziko zakázaných dohod (vyšší riziko u
rámcových dohod s konečným okruhem dodavatelů)
• pružnější reakce na změny na trhu (okruh dodavatelů, ceny)
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DNS v nástroji Tender arena
• veškerá komunikace přes profil zadavatele /
www.tenderarena.cz
• pro podávání žádostí o účast / nabídek / komunikaci
nutná registrace (bezplatná, možnosti = dat. schránka, el.
podpis, či listinná žádost)
• uživatelská podpora
–
–
–
–

tel.: 226 258 888 (8:00 – 17:00 v pracovní dny)
e-mail: support@tendersystems.cz
helpdesk.tendersystems.cz
nápověda a FAQ na www.tenderarena.cz
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DNS Libereckého kraje
• již zahájené DNS (ve fázi příjmu žádostí o účast):
1)
2)

„Zajištění služeb technického dozoru investora pro
dopravní stavby I. – DNS“
„Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci pro dopravní stavby I. – DNS“

• do konce dubna 2017 DNS pro TDI a koordinátora BOZP
(jiný poskytovatel dotace)
• výhledově DNS na projektové dokumentace pro
pozemní a dopravní stavby
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Podmínky účasti v DNS
Libereckého kraje
• žádost o účast = dle vzoru + pouze čestné prohlášení o
splnění kvalifikace, musí být elektronicky podepsána
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele
• u dílčích zakázek zadávaných v DNS požadavek na
podepsanou smlouvu
• originály dokumentů k prokázání kvalifikace budou
předloženy vždy až vybraným dodavatelem (originály /
úředně ověřené kopie  el. konverze dokumentů či el.
podepsané dokumenty!)
11

