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Příprava zadávacího řízení

ØZadávací podmínky opakovaně diskutovány a doplňovány od července 2018 do 
října 2018

o opakované konzultace s nizozemským expertem Best Value Group vč. 
četných osobních jednání => postupné upřesňování projektových cílů 

o opakovaná projednávání návrhu zadávacích podmínek se zadavatelem (odd. 
VRT a odd. investic)

ØV průběhu přípravy řešeny mj. 
o otázky správné rovnováhy mezi konceptem BVA/BVP a kvalifikací 
o závěry rozhodovací praxe k nepočitatelnému hodnocení (rozsudek Krajského 

soudu v Brně ze dne 30. 8. 2017 sp. zn. 29 Af 85/2015: každému dodavateli 
musí být předem jasné, jak nabídku zpracovat, aby byla v rámci hodnocení 
úspěšná, bod 30 rozsudku) 

o otázky aplikace tzv. Přidané hodnoty a pohovorů dle ZZVZ
o nastavení povinné anonymity kvalitativní části nabídek
o souslednost jednotlivých kroků v rámci hodnocení a řízení (kvalitativní část, 

pohovory, ceny, součinnost před podpisem smlouvy)
o smluvní mechanismy a garance => vymahatelnost kvalitativních částí 

nabídek
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Příprava zadávacího řízení

ØFinální upřesnění projektových cílů
o doplněny o výkladová ustanovení a popis preferencí zadavatele v rámci 

jednotlivých cílů
ØNapř. projektový cíl č. 1 doplněn upřesněním, že míří mimo jiné na

o navržení technického a provozního řešení, které povede k maximalizaci 
benefitů z využívání železniční sítě v regionu s přispěním nově navržené 
vysokorychlostní tratě,

o řešení, které zajistí zvýšení kapacity a rychlosti pro dálkovou vnitrostátní 
dopravu,

o řešení, které zajistí zvýšení kapacity a rychlosti pro dálkovou mezinárodní 
dopravu a bude brát ohled na záměry připravované v zahraničí tak, aby bylo 
zamezeno nesouvislosti budovaných sítí v rámci TEN-T,

o řešení, které zajistí zlepšení obsluhy hlavních metropolitních regionů s jejich 
centry (Brna a Ostravy jako regionálních metropolí, Olomouce, popř. Zlína 
jako center meziregionů) a jejich aglomeračních a spádových oblastí 
železniční dopravou, 
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Příprava zadávacího řízení

ØFinální výčet a váhy hodnotících kritérií
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Dílčí hodnotící kritérium Váha kritéria v celkovém hodnocení

Nabídková cena 30 %

Odborná úroveň 20 %

Identifikace a řízení rizik 15% 

Přidaná hodnota 10 %

Schopnosti členů realizačního týmu přispět k 
lepšímu naplnění cílů 

25 %



Příprava zadávacího řízení

ØDvouobálková metoda 
o část nabídky „Odborná úroveň“, „Identifikace a řízení rizik“ a „Přidaná 

hodnota“ povinně podávána anonymně, odděleně od cenové a ostatních 
částí nabídky

o přesný popis souslednosti otevření částí nabídek - elektronické nabídky 
(mimo část týkající se nabídkové ceny) budou otevřeny bez přítomnosti členů 
hodnotící komise, avšak za přítomnosti notáře. Za přítomnosti notáře budou 
následující části nabídky i) dokument pro hodnocení kvality - vyplněná 
Příloha č. 8 těchto Pokynů pro kritérium „Odborná úroveň“, ii) dokument pro 
hodnocení kvality - vyplněná Příloha č. 9 těchto Pokynů pro kritérium 
„Identifikace a řízení rizik“ a iii) dokument pro hodnocení kvality - vyplněná 
Příloha č. 10 těchto Pokynů pro kritérium „Přidaná hodnota“, vytištěné, 
vložené do samostatných obálek (ve vztahu ke každému dokumentu a 
každému dodavateli zvlášť) a následně zalepené,

ØPřidaná hodnota odlišně od nizozemské praxe 
o cena odpovídajícího plnění obsažena v „základní“ nabídkové ceně
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Vyhlášení zadávacího řízení a žádosti o vysvětlení

ØZahájení zadávacího řízení k 8. 11. 2019 
o ev. č. VVZ Z2018-039274
o uveřejnění na profilu https://zakazky.szdc.cz/contract_display_3010.html

ØAdministrace zadávacího řízení
o administrativní úkony: Stavební správa západ SŽDC
o věcné a právní úkony: Generální ředitelství SŽDC a AK HP

ØV průběhu lhůty pro podání nabídek
o pouze 4 vysvětlení zadávacích podmínek
o pouze 1 dotaz na hodnocení BVA/BVP (ohledně tzv. Přidané hodnoty)
o žádné námitky proti zadávací dokumentaci
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Podání nabídek

ØLhůta pro podání nabídek uplynula k 21. 1. 2019

ØPočet obdržených nabídek: 2
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Název účastníka Bližší specifikace účastníka

společnost „AFSAG PNZ VRT Přerov – Ostrava“ 
vedoucí společník AF-CITYPLAN s.r.o., 

společník SAGASTA s.r.o., 

společník PNZ svetonanje projektiranje d.o.o.

společnost „VRT BPO SUDOP – EGIS“
Vedoucí společník SUDOP PRAHA a.s.,

společník EGIS RAIL S.A.



Kvalitativní část hodnocení

ØPro účely hodnocení zadavatel ustanovil hodnotící komisi
o zapojení člena Best Value Group
o zapojení zástupce Ministerstva dopravy ČR

ØPrůběh hodnocení od ledna 2019 do konce března 2019
o nutnost opakovaných konzultací a překladu odůvodnění hodnocení do/z AJ

Ø1. jednání hodnotící komise dne 29. 1. 2019
o vyhodnocení anonymních částí nabídek k „Odborná úroveň“, „Identifikace a 

řízení rizik“ a „Přidaná hodnota“
o délka jednání 7,5 h
o dosažení konsenzu komise na celém hodnocení
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Kvalitativní část hodnocení

ØJak se postupovalo?
o každý člen komise si individuálně přečetl danou kvalitativní část nabídky
o Každý člen komise si vyplnil check-list dle přílohy zadávací dokumentace => 

viz příklad check-listu ke kritériu „Odborná úroveň“
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Kontrola uvedení informací Výsledek (ZAŠKRTNE SE)

Zohledňují účastníkem uvedené návrhy a opatření všechny projektové cíle 
zadavatele?

ANO/NE/NENÍ JEDNOZNAČNÉ

Jsou účastníkem uvedené návrhy a opatření jasné (tj. je jasné, co účastník zadavateli 
nabízí)?

ANO/NE/NENÍ JEDNOZNAČNÉ

Odůvodnil, resp. vysvětlil účastník, že je schopen uvedené návrhy a opatření 
realizovat?

ANO/NE/NENÍ JEDNOZNAČNÉ

Jsou účastníkem uvedené návrhy a opatření podpořeny ověřitelnými dominantními 
informacemi (tj. jednoznačnými informacemi, ze kterých vyplývá jejich 
realizovatelnost)?

ANO/NE/NENÍ JEDNOZNAČNÉ

Vyplnil účastník dokument „Odborné úrovně“ převážně konkrétně a měřitelně? ANO/NE/NENÍ JEDNOZNAČNÉ

Je jasné, jakým způsobem účastník přispěje k naplnění projektových cílů? ANO/NE/NENÍ JEDNOZNAČNÉ



Kvalitativní část hodnocení

ØNeexistoval přímý vztah mezi počtem „ANO“ v check-listech a bodovým 
hodnocením

ØKaždý člen komise individuálně přiřadil bodovou hodnotu dané nabídce dle klíče v 
zadávací dokumentaci => viz příklad ke kritériu „Odborná úroveň“
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Počet bodů Odůvodnění přidělení

20 Vysoká míra efektu návrhů a opatření účastníka zadávacího řízení přispívající k naplnění projektových cílů 
zadavatele (návrhy a opatření jsou podložena údaji, z nichž lze převážně dovodit, že této vysoké míry efektu 

bude v rámci plnění veřejné zakázky dosaženo).

15 Míra efektu návrhů a opatření účastníka zadávacího řízení přispívající k naplnění projektových cílů 
zadavatele je vyšší než průměrná, ale nedosahuje té úrovně, aby ji bylo možno označit za vysokou (návrhy a 

opatření jsou podložena údaji, z nichž lze převážně dovodit, že takové míry efektu bude v rámci plnění 
veřejné zakázky dosaženo)

10 Míra efektu návrhů a opatření účastníka zadávacího řízení přispívající k naplnění projektových cílů 
zadavatele je průměrná (návrhy a opatření jsou podložena údaji, z nichž lze převážně dovodit, že průměrné 

míry efektu bude v rámci plnění veřejné zakázky dosaženo)

5 Nízká až nedostatečná míra efektu návrhů a opatření účastníka zadávacího řízení přispívající k naplnění 
projektových cílů zadavatele (návrhy a opatření jsou podložena údaji, z nichž lze převážně dovodit nízkou až 

nedostatečnou míru efektu v rámci plnění veřejné zakázky a/nebo takové údaje převážně absentují)



Kvalitativní část hodnocení

ØPo individuálním hodnocení řízená diskuse a konsenzus komise na celkovém 
bodovém hodnocení nabídky v daném kvalitativním kritériu

ØHodnotící protokol z 1. jednání zpracován v rozsahu 20 stran 
o účelem bylo popsat srozumitelně a přezkoumatelně myšlenkové pochody 

hodnotící komise
o rozsah odpovídal pilotnímu charakteru veřejné zakázky

ØNabídky se v dílčích bodech lišily, jejich celková kvalita byla srovnatelná 
o příklad odůvodnění: z pohledu komise platí, že účastník s pořadovým číslem 

č. 1 ani účastník s pořadovým číslem 2 nenabídli v rámci dílčího hodnotícího 
kritéria „Odborná úroveň“ taková opatření, která by na naplnění projektových 
cílů měla z pohledu zadávací dokumentace vysoký, tj. nevyšší možný efekt, 
ani tyto návrhy a opatření nepodložili údaji, z nichž lze převážně dovodit, že 
této vysoké míry efektu bude v rámci plnění veřejné zakázky dosaženo
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Příprava a průběh pohovorů

ØDiskuse ohledně přípustnosti a hodnocení pohovorů v rámci ZZVZ
o aspekt ústního jednání v jinak písemném zadávacím řízení
o aspekt případné změny nabídky

ØPodle § 211 odst. 1 ZZVZ  Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v 
zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté probíhá písemně; 
není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v 
dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo 
souhrny hlavních prvků komunikace. => ZZVZ osobní interakci nezakazuje

ØPodle § 46 odst. 2 ZZVZ Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka 
měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna na 
základě žádosti podle odstavce 1 o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které 
nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů 
týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, 
přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou 
nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. => osoba, se kterou se vede pohovor, 
je uvedena v nabídce, dodatečné zjištění jeho vlastností a schopností nabídku 
nemění, je to forma objasnění
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Příprava a průběh pohovorů

ØČlánek 22 směrnice 2014/24/EU Bez ohledu na odstavec 1 lze u jiných 
sdělení, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení, použít i ústní 
komunikaci, je-li její obsah v dostatečné míře zdokumentován. Mezi tyto 
zásadní prvky patří zadávací dokumentace, žádosti o účast, potvrzení 
zájmu a nabídky. Zejména ústní komunikace s uchazeči, jež by mohla mít 
podstatný dopad na obsah a posouzení nabídek, musí být dostatečně 
zdokumentována vhodnými prostředky, jako například zápisy, zvukovými 
nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace.

ØČlánek 56 směrnice 2014/24/EU Pokud jsou informace nebo dokumenty, 
které mají hospodářské subjekty předložit, neúplné nebo nesprávné nebo 
se tak jeví, nebo pokud určité dokumenty scházejí, mohou veřejní 
zadavatelé dotčené hospodářské subjekty požádat o předložení, rozšíření, 
upřesnění nebo doplnění příslušných informací nebo dokumentů v 
přiměřené lhůtě, pokud takovou žádost vznesou v plném souladu se 
zásadami rovného zacházení a transparentnosti a pokud vnitrostátní 
právní předpisy, jimiž se provádí tato směrnice, nestanoví jinak.
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Příprava a průběh pohovorů

ØPohovor v zadávací dokumentaci avizován ve vztahu k pozicím
o vedoucí týmu
o specialista na ekonomickou analýzu

ØZadávací dokumentace stanovila
o absenci předem uveřejněného seznamu dotazů
o okruhy, z nichž budou dotazy kladeny (např. základní popis postupu plnění 

veřejné zakázky, základní popis zapojení daného člena Odborného personálu 
do plnění veřejné zakázky (též při zohlednění dalších jeho paralelních 
projektů) a motivace daného člena Odborného personálu ve vztahu k veřejné 
zakázce)

o samostatné vedení pohovoru s každou osobou zvlášť
o pořízení audio či audiovizuálního záznamu
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Příprava a průběh pohovorů

ØPohovory se uskutečnily v prostorách AK HP dne 5. 2. 2019 a 21. 2. 2019
o oběma dodavatelům byly určeny samostatné termíny
o pohovor obou členů realizačního týmu se uskutečnil v krátké časové 

návaznosti
o pohovory vedla mluvčí SŽDC, členové komise byli přítomni pasivně

ØOkruhy dotazů:
o dotazy zafixovány před pohovory ve spolupráci s Best Value Group
o část dotazů shodná, část specifická dle zaměření dané osoby a dle podané 

nabídky (např. V rámci projektového cíle č. 1 uvádíte, že Váš konzultační tým 
má dlouholeté zkušenosti s vývojem velmi podrobných a územně rozsáhlých 
dopravních modelů v řadě států. Můžete objasnit, nakolik byly tyto projekty 
obdobné a nakolik byly navržené dopravní modely úspěšné? Zaměřte se 
prosím na 1 konkrétní projekt.)
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Příprava a průběh pohovorů

ØHodnotící komise průběh pohovorů hodnotila na jednání dne 4. 3. 2019
o délka jednání cca 4 h, přímé zapojení experta Best Value Group
o použití check-listů bez přímé vazby na bodové hodnocení
o konsenzus komise na hodnocení

ØProtokol z jednání ze dne 4. 3. 2019
o rozsah ve vztahu k pohovorům cca 8 stran
o přidělené bodové hodnoty byly shodné => od jednoho dodavatele exceloval 

„vedoucí týmu“, od dalšího „specialista na ekonomickou analýzu“
o příklad hodnocení: Celkový charakter odpovědi VT Ú2 lze považovat za 

uvážlivý, avšak poněkud obecný. Vedoucí týmu prokázal povědomí o všech 
(zejména kritických) souvislostech projektu i profesionální přístup v 
následném projektovém vedení. S ohledem na celkovou obecnost odpovědí 
avšak nelze shledat dostatečné přesvědčení komise o vyšší než průměrné 
míře schopnosti člena týmu přispět k naplnění projektových cílů zadavatele. 
Komise v této souvislosti nabyla dojmu, že VT Ú2 se poněkud spoléhal na to, 
že je některým členům hodnotící komise znám, a z tohoto důvodu 
nepociťoval potřebu své odpovědi podrobně rozvést a komisi o svém přínosu 
zvlášť přesvědčovat.
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Celkové hodnocení

ØDne 4. 3. 2019 otevřeny též cenové části nabídek a provedeno celkové 
hodnocení
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Dílčí hodnotící kritérium Účastník s pořadovým číslem 1 (AFSAG 
PNZ)

Účastník s pořadovým číslem 2 (SUDOP 
– EGIS)

Nabídková cena 20,92 30

Odborná úroveň 15 15

Identifikace a řízení rizik 3 7

Přidaná hodnota 2 2

Schopnosti členů realizačního 
týmu přispět k lepšímu 
naplnění cílů 

12 12

CELKEM 52,92 66



Praktické poznatky

ØNa straně zadavatele
o vyšší než nezbytná složitost check-listů (značné množství kontrolních otázek)
o nevhodnost zahrnutí plnění v rámci tzv. Přidané hodnoty do „základní“ 

nabídkové ceny => nabídky v tomto kritériu nebyly inovativní 

ØNa straně dodavatelů
o nezbytnost lépe pracovat s tzv. dominantními informacemi
o jedna z nabídek opakovaně obdržela nejnižší bodové ohodnocení pouze z 

důvodu neuvedení potřebných dominantních informací
o dle BVA/BVP není odborníkem ten, který něco tvrdí, ale ten, který je schopen 

to relevantně dokázat
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Exkurs k ověřovací fázi

ØOvěřovací fáze odpovídá součinnosti před podpisem smlouvy dle § 122 ZZVZ
o účelem je upřesnění stručných nabídek, které jsou podány v rozsahu 2 A4 ve 

vztahu k 1 dílčímu hodnotícímu kritériu
o nesmí dojít k materiální změně nabídky

ØOvěřovací fáze probíhala od jara 2019 do konce léta 2019
o opakovaná interakce zadavatele a vybraného dodavatele
o překážka rozdílného výkladu vybraných požadavků zadavatele

o tento problém BVA/BVP předvídá, v rámci součinnosti se zpracovává dokument shrnující plnění, 
které není obsaženo v nabídkové ceně

o nabídka vybraného dodavatele ze zadávacího řízení přílohou SoD
o rozpracované části nabídky vybraného dodavatele tvoří další přílohy SoD
o důraz na konkrétnost, specifičnost a vymahatelnost kvalitativní části nabídky 

vybraného dodavatele
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Základní rozdíl v přístupu zadavatele oproti dosavadním 
pokusům aplikovat BVA/BVP v ČR

20

Věcná oblast BVA/BVP Pilotní projekt SŽDC VZ Úklidové služby PdF MU 2018 MU v 
Brně

Textová část zadávací 
dokumentace

Rozsáhlý text s podrobným popisem 
hodnotících kritérií a způsobu 

hodnocení

Stručný text, popis hodnotících kritérií 
soustředěn do formulářových příloh k 

jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím

Formuláře v příloze zadávací 
dokumentace

Stručné formuláře s tabulkou k 
doplnění za dodavatele

Rozsáhlé formuláře s tabulkou k doplnění 
za dodavatele a velmi podrobnými pokyny 

zadavatele vč. klíče pro hodnocení

Dominantní informace Dodavatel jako dominantní
informaci může uvést mimo jiné 

aplikaci navrženého opatření a jeho 
efekt na jiné zakázce

Dodavatel v rámci dominantních informací 
primárně uvádí „efekt“ navrhovaného opatření 

a teprve poté možné odůvodnění toho, že 
efekt je reálný (např. historickými 

zkušenostmi). To pramení z obavy MU, že jinak 
by byla hodnocena „kvalifikace“ dodavatele

Identifikace a řízení rizik Dodavatel uvádí rizika, která 
považuje za podstatná vč. 

odůvodnění toho, na základě čeho 
dospěl k tomu, že riziko je relevantní

Dodavatel relevantnost rizika odůvodňuje jeho 
vyčíslením, pro vyčíslení nákladů nicméně 

nejsou stanoveny mantinely



Základní rozdíl v přístupu zadavatele oproti dosavadním 
pokusům aplikovat BVA/BVP v ČR

21

Věcná oblast BVA/BVP Pilotní projekt SŽDC VZ Úklidové služby PdF MU 2018 MU v 
Brně

Pohovory Ověřují se vlastnosti a schopnosti dané 
osoby, pohovory se však z podstatné 
části týkají též konkrétních aspektů 

podané nabídky, a to dle odbornosti 
dané osoby (dotaz např. může mířit na 

optimální počet variací, obsahuje-li 
nabídka „mininální“ počet

Ověřují se vlastnosti a schopnosti, resp. 
základní předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky, dochází k základnímu ověření znalosti 
nabídky

Celkové hodnocení Nabídky se v rámci dílčích 
hodnotících kritérií hodnotí globálně 

(nehodnotí se každé jednotlivé 
opatření ke každému projektovému 
cíli zvlášť). To odpovídá nizozemské 
praxi BVA/BVP a má zamezit tomu, 
aby se hodnotící komise „ztratila“ v 

detailu.

Nabídky se v rámci dílčích hodnotících kritérií 
nehodnotí globálně, ale ve vztahu ke každému 
opatření dodavatele zvlášť. Následně se počítá 

aritmetický průměr bodů za dané dílčí 
hodnotící kritérium.



Pohled vybraného dodavatele
ØPříprava nabídky

o vznik týmu zpracovatelů/ specialistů
o Časová náročnost
o Odklon od ustálené tvorby nabídek, přesun k výrobním složkám

ØSounáležitost s nabídkou
ØPrůběh pohovorů

o Příprava na pohovor
o Vlastní pohovor  - očekávání technicky složitějších otázek, k předložené nabídce

ØOvěřovací fáze v rámci součinnosti před podpisem smlouvy
o Doložení dokladů k prokázání dominantních informací
o Doložení dokladů v rámci standardního postupu dle § 104 ZZVZ
o Časově náročný proces, odlišný výklad obsahu nabídky Dodavatele pohledem 

Zadavatele, hledisko neměnnosti nabídky

ØCelkový dojem ze zadávacího řízení
o Časově náročné z důvodu pilotního projektu
o Tvorba nabídky  - odlišný přístup – „souzním s Nabídkou – žiji s Projektem“
o Vznik týmu již při vypsání veřejné zakázky
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JUDr. Csaba Csorba, advokát
csaba.csorba@havelpartners.cz

Děkujeme za pozornost!

Mgr. Josef Hlavička, partner
josef.hlavicka@havelpartners.cz
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