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Příkazce:
statutární město Olomouc
Se sídlem: Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
Zastoupený: Mgr. Filipem Žáčkem, náměstkem primátora
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:
RTS, a.s.
Se sídlem: Lazaretní 13, 615 00 Brno
IČ: 25533843
DIČ: CZ25533843
Zastoupený: Mgr. Jiřím Košuličem – statutárním ředitelem
osoba pověřená veškerým jednáním, oprávněná k podpisu smlouvy a všech případných změn či doplňků a 
oprávněná jednat a rozhodovat ve všech věcech týkajících se této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazník“)

uzavírají dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu 
§ 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)  tuto

p ř í k a z n í  s m l o u v u  n a  z a j i š t ě n í  a d m i n i s t r a c e o t e v ř e n é h o  ř í z e n í p r o  
n a d l i m i t n í v e ř e j n o u  z a k á z k u  n a  s l u ž b y  s n á z v e m

„ T r a m v a j o v á  t r a ť  N o v é  S a d y  –  P o v e l ,  z p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é  
d o k u m e n t a c e “

I.
 Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje podpisem této smlouvy, že obstará pro příkazce záležitost spočívající v administraci 
otevřeného řízení dle § 27 ZVZ ke shora uvedené veřejné zakázce.

2. Komplexní administrací zadávacího řízení se pro účely této smlouvy rozumí řádné a bezvadné zajištění 
přípravy a průběhu zadávacího řízení, jakož i řízení a přípravu podkladů pro jednání jednotlivých komisí. 
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Příkazník se zavazuje právně jednat za příkazce na jeho účet s cílem řádného zajištění přípravy a průběhu 
zadávacího řízení v souladu se ZVZ.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi sjednanou odměnu dle čl. II této smlouvy.
4. Rozsah činností, které příkazník pro příkazce zajistí, je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že v 

tomto demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že příkazník je 
povinen připravit pro zadavatele veškeré podklady, zorganizovat veškeré činnosti a odeslat veškeré 
doklady vyplývající ze ZVZ a aby naplnil účel a předmět této smlouvy. V souvislosti s jednotlivými 
činnostmi je příkazník povinen postupovat v souladu s metodikami a příručkami řídícího orgánu –
poskytovatele dotace (dále jen „poskytovatel dotace“), poskytovat poskytovateli dotace veškerou 
potřebnou součinnost a vypracovat návrhy vyjádření, jenž bude poskytovatel dotace po příkazci 
vyžadovat, a to nejen v průběhu zadávacího řízení, ale i po jeho ukončení. Potřebné návrhy vyjádření se 
příkazník zavazuje vypracovat i vůči jakékoli následné kontrole auditních orgánů (zejména Ministerstva 
financí ČR a auditních orgánu EU). Tato činnost je zahrnuta v odměně dle čl. II. této smlouvy.

5. V případě, že bude zadávací řízení zrušeno, zajistí příkazník opětovně administraci shora uvedeného 
zadávacího řízení na výzvu příkazce. Ustanovení této smlouvy se použijí přiměřeně i na opakované
administrované zadávací řízení.

6. Příkazník podpisem této smlouvy prohlašuje a stvrzuje, že je pro účely této smlouvy odborníkem a bude 
jednat se znalostí a pečlivostí potřebnou vzhledem k předmětu této smlouvy. 

II.
Termín plnění

1. Příkazník zahájí činnost dle této smlouvy na základě výzvy příkazce bez zbytečného odkladu po jejím 
doručení.

2. Podstatnou náležitostí pro splnění termínu zahájení zadávacího řízení je předání kompletní projektové 
dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v el. podobě příkazníkovi. Za 
úplnost a správnost technických podmínek odpovídá příkazce. 

3. Za termín ukončení činnosti příkazníka je považován den předání kompletní archivní dokumentace o 
průběhu zadávacího řízení.

III.
Odměna a způsob její platby

1. Příkazníkovi náleží za obstarání předmětu plnění dle této smlouvy odměna ve výši 120 000,- Kč bez DPH, 
tj. 145 200,- Kč včetně DPH ve výši 21 %. Odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s uveřejňováním 
potřebných formulářů. 

2. Právo na zaplacení odměny dle předchozího odstavce vzniká okamžikem ukončení zadávacího řízení 
podpisem smlouvy a předáním kompletní dokumentace k veřejné zakázce v listinné a elektronické podobě
(na CD/DVD) příkazci.

3. Odměna za opakované zadávací řízení dle čl. III. odst. 8 této smlouvy se stanovuje ve výši 60 % z odměny 
dle odst. 1 tohoto článku. Právo na zaplacení odměny dle tohoto ustanovení vzniká předáním
dokumentace k veřejné zakázce vztahující se k opakovanému zadávacímu řízení.

4. Zruší-li příkazce zadávací řízení do před otevíráním obálek, má příkazník nárok na zaplacení 
40 % z odměny dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

5. Zruší-li příkazce zadávací řízení po otevírání obálek s nabídkami, ale před posouzením a hodnocením 
nabídek, vzniká příkazci nárok na zaplacení 60 % z odměny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

6. Zruší-li příkazce zadávací řízení do uplynutí lhůty po posouzení a hodnocení nabídek, má příkazník právo 
na zaplacení 90 % odměny dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

7. Právo na zaplacení odměny dle odst. 4 - 6 tohoto článku smlouvy vzniká okamžikem předání dokumentace 
k veřejné zakázce příkazci.

8. V případě opakovaného zadávacího řízení se odměna dle odst. 4 - 6 tohoto článku smlouvy stanoví z ceny 
dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

9. Lhůta splatnosti se sjednává v délce 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu 
(faktury), povinné smluvní straně.
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10. V případě, že některá faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo 
nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi k opravě 
nebo doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury příkazci.

11.Zálohy nejsou mezi smluvními stranami sjednány.
12.Daňový doklad (faktura) musí splňovat podmínky a obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními 

předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV.
Práva a povinnosti smluvní stran

1. Příkazník je povinen při obstarávání záležitosti dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v zájmu 
příkazce a počínat si tak, aby příkazci nevznikla škoda.

2. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje řídit termíny, které jsou uvedeny v zákoně a 
prováděcích předpisech a termíny, které mu stanoví příkazce.

3. Komunikace mezi smluvnímu stranami bude probíhat především v elektronické podobě prostřednictvím 
emailů. Adresou pro doručování všech písemností zasílaných dodavateli, resp. uchazeči, zadavateli 
(příkazci) je adresa příkazníka uvedená v záhlaví této smlouvy.

4. Příkazník se zavazuje včas upozornit příkazce na úkony, které musí příkazce ze zákona vykonat sám.
5. Příkazník se zavazuje účastnit se schůzek a jednání vyvstalých před zahájením a v průběhu zadávacího 

řízení dle pokynů příkazce. 
6. Po ukončení zadávacího řízení se zavazuje příkazník předat kompletní a uspořádanou dokumentaci

zadávacího řízení v listinné a současně v elektronické podobě na CD/DVD včetně zhotovení 
chronologického obsahu nejpozději do 20 dnů od zveřejnění výsledků zadávacího řízení ve Věstníku 
veřejných zakázek. Tato dokumentace bude obsahovat veškeré doklady, zápisy a protokoly z jednání, 
jejichž pořízení vyžaduje zákon a zadavatel v originále.

7. Veškeré došlé písemné úkony se příkazník zavazuje evidovat a opatřit datem a hodinou příchodu a datem 
a hodinou vyřízení. Příkazník vždy před vlastním provedením jednotlivých písemných úkonů tyto zašle 
elektronickou poštou příkazci k posouzení, schválení a podpisu a ten se zavazuje je bez zbytečného 
odkladu posoudit a popř. podepsat písemně a elektronicky. Zpracované písemnosti budou ve formě a 
obsahu kompatibilním s formou dokumentů používaných příkazcem.

8. Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při plnění 
předmětu této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů příkazce.

9. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 
s prováděním této smlouvy. Příkazník použije všechny materiály, které obdrží od příkazce v souvislosti 
s plněním ze smlouvy, výhradně za účelem plnění této smlouvy. 

10.Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně 
nutné k věcnému plnění ze smlouvy.

11.Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi potřebnou součinnost při poskytování plnění dle této 
smlouvy.

12.Příkazník je oprávněn podepisovat za příkazce dokumenty související s administrací veřejné zakázky
oznamovacího a organizačního charakteru. Příkazník není oprávněn podepisovat dokumenty, které je 
povinen ze ZVZ podepsat zadavatel. Za účelem podepisování dokumentů se podpisem této smlouvy 
uděluje příkazníkovi plná moc v rozsahu vymezeném předcházející větou. Požádá-li příkazník o vystavení 
plné moci, příkazce tak učiní.

13.Příkazník se při poskytování plnění dle této smlouvy zavazuje postupovat v souladu s pokyny příkazce.
Příkazník se zavazuje upozornit na případnou nevhodnost pokynů příkazce.

V. Odpovědnost smluvních stran

1. Příkazce odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost podkladů pro zajištění přípravy zadávacího řízení
vymezeného v této smlouvě.

2. Příkazník odpovídá za bezvadnou přípravu a zákonný průběh zadávacího řízení a zavazuje se postupovat 
v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.
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3. Bude-li zadávací řízení zrušeno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) z důvodů 
pochybení na straně příkazníka, zavazuje se příkazník zajistit administraci zrušeného zadávacího řízení na 
své náklady, ledaže by příkazník postupoval podle výslovných pokynů příkazce.

4. Bude-li v řízení u Úřadu shledán návrh stěžovatele důvodným, a to pro pochybení příkazníka, zavazuje se 
příkazník provést nápravná opatření, případně zajistit administraci nového zadávacího řízení k předmětné 
veřejné zakázce na své náklady.

5. Příkazník odpovídá za zákonný průběh zadávacího řízení a nese veškeré náklady vzniklé porušením zákona 
(zejména náklady na úhradu sankcí, krácení dotací ) a je povinen uhradit příkazci veškerou vzniklou škodu, 
pokud vznikla porušením jeho povinností.  Uvedené se týká zejména případů, kdy příkazník vadně připraví 
podklady, doporučení, rozbory či rady (dále jen „podklady“) pro jednání komise a tato rozhodne na 
základě těchto vadně připravených podkladů.

6. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od příkazce, u kterých 
příkazník ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni 
upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

7. Příkazník prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
své činnosti ve smyslu této smlouvy s limitem pojistného plnění min. 10 mil. Kč.

8. Příkazník prohlašuje, že splňuje požadavek nepodjatosti ve smyslu § 74 odst. 7 ZVZ. Členové statutárních 
orgánů příkazníka, jeho zaměstnanci a osoby pověřené příkazníkem k plnění dle této smlouvy nejsou ve 
vztahu k předmětné veřejné zakázce podjatí, nebudou se podílet na zpracování nabídek žádného z 
uchazečů, nemají osobní zájem na zadání soutěže, s žádným z uchazečů je nespojuje osobní, pracovní ani 
jiný obdobný poměr; do doby ukončení příslušného zadávacího řízení jsou povinni zachovávat mlčenlivost 
o průběhu zadávacího řízení a dílčích výsledcích. Pokud v průběhu jejich působení pro příkazce vznikne 
důvod jejich podjatosti ve vztahu k zadávacímu řízení nebo některému z uchazečů, neprodleně tuto 
skutečnost oznámí příkazci. Příkazník, jeho společníci, osoby jemu blízké a členové jeho orgánů, se 
nesmějí účastnit zadávacího řízení jako uchazeči.

VI. Sankční ujednání

1. V případě porušení povinnosti příkazníka vyplývající z této smlouvy nebo zákona, uhradí příkazci smluvní 
pokutu ve výši:

a) při nedodržení zákonných termínů pro zpracování požadovaných dokumentů 5.000,- Kč za každý 
případ;

b) při nezabezpečení sjednané činnosti 5.000,- Kč (např. svolání jednání komise apod.) za každý 
případ;

c)    při každém jiném případu porušení této smlouvy výše nespecifikovaném 5.000,- Kč za každý případ.
2. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na 

vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi náhradu škody 
vzniklou z porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i 
nad její výši. 

3. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že příkazník po výzvě 
ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 

VII.
Platnost smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu do dne předání kompletní 
dokumentace k veřejné zakázce příkazci.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
3. Tato smlouva zaniká

a. vzájemnou dohodou smluvních stran,
b. odstoupením od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů určených touto 

smlouvou,
c. výpovědí v souladu s § 2440 a násl. občanského zákoníku.
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4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana 
neposkytuje řádnou součinnost v souladu s touto smlouvou, a to ani po předchozí výzvě ke splnění této 
povinnosti vyplývající ze smlouvy.

5. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v průběhu platnosti této smlouvy se příkazník 
stane podjatým ve smyslu čl. IV. odst. 8 této smlouvy a neučiní nezbytná opatření k odstranění tohoto 
stavu.  

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

2. Příkazník není oprávněn bez písemného souhlasu příkazce přenechat výkon zadavatelské činnosti třetí 
osobě.

3. Smluvní strany sjednávají, že na právní vztahy z této smlouvy vyplývající se vztahuje český právní řád. 
Podmínky výslovně neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
především pak právní úpravou příkazní smlouvy (§ 2430 a násl. občanského zákoníku).

4. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro 
případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

5. Příkazník bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a současně vyjadřuje 
souhlas s případným zveřejněním smlouvy včetně všech dodatků na webových stránkách statutárního 
města Olomouce a v registru smluv.

6. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom. 

7. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že je jim znám obsah a význam této smlouvy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Rozsah činností příkazníka, Příloha č. 2 – Plná moc.

Podpisy a otisky  razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 29. 7. 2016          V Brně, dne: 29. 7. 2016        

       

Příkazce Příkazník

Mgr. Filip Žáček

náměstek primátora

statutární město Olomouc RTS, a.s.
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Příloha č. 1 – Rozsah činností příkazníka

Pokud v tomto demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že příkazník je 
povinen připravit pro zadavatele veškeré podklady, zorganizovat veškeré činnosti a odeslat veškeré 
dokumenty vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách.

Administrace otevřeného řízení

V rámci níže uvedených etap budou příkazníkem prováděny i následující úkony:

 zasílání  dokumentů v elektronické podobě příkazci ke zveřejnění na profilu zadavatele, 

 zasílání oznámení o jmenování a pozvánek na jednání komisí členům komisí, jejich náhradníkům a 
poskytovateli dotace,

 zasílání zákonem vyžadovaných dokumentů všem známým uchazečům o veřejnou zakázku, zejména 
nikoliv však pouze dodatečné informace, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o 
uzavření smlouvy,

 zapracování připomínek zadavatele, popř. komise do příslušných dokumentů a zpracování finálních
verzí veškerých dokumentů.

I. etapa: Příprava zadávacího řízení:

 zpracování návrhu Oznámení o zakázce a jeho odeslání,

 odeslání finální verze Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek,

 zpracování návrhu zadávací dokumentace ve spolupráci s příkazcem.

II. zpracování finální zadávací dokumentace včetně smluvních podmínek, tzn. zapracování připomínek 

příkazce,etapa: Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek: 

 předání zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, včetně zajištění předávacích protokolů 
a potvrzení o předání a převzetí zadávací dokumentace, ledaže je zadávací dokumentace ke stažení 
na profilu zadavatele,

 posouzení písemných dotazů uchazečů a zpracování odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci
formou dodatečných informací,

 zajištění odeslání dodatečných informací dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací 
dokumentace nebo kterým byla poskytnuta,

 příprava formulářů pro jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami, včetně podkladů nutných 
a potřebných k řádnému průběhu komise,

 vypracování čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s 
nabídkami,

 příprava formulářů pro jmenování komise pro posouzení kvalifikace, včetně podkladů nutných a 
potřebných k řádnému průběhu komise,

 vypracování čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů komise pro posouzení kvalifikace,

 příprava formulářů pro jmenování hodnotící komise, včetně podkladů nutných a potřebných 
k řádnému průběhu hodnotící komise.

 vypracování čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů hodnotící komise .
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III. etapa: Činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou budou uchazeči svými nabídkami vázáni:

 organizační zajištění jednání komise pro otevírání obálek,

 organizační zajištění jednání komise pro posouzení kvalifikace v sídle zadavatele včetně poskytnutí 
součinnosti při posuzování splnění kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem v zadávací 
dokumentaci,

 organizační zajištění jednání hodnotící komise v sídle zadavatele,

 zaslání elektronického soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr naceněných uchazeči
příkazci pro kontrolu výkazu výměr do jeho podrobností,

 řízení komise do volby předsedy a místopředsedy hodnotící komise, organizační řízení hodnotící 
komise v průběhu jejích jednotlivých jednání,

 vyhotovení protokolů z jednání jednotlivých komisí,

 poskytnutí součinnost při posouzení a hodnocení nabídek,

 poskytnutí součinnosti při rozboru nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek (tato činnost 
nezahrnuje posouzení souladu technických požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky 
s nabídkami uchazečů, včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny),

 vyhotovení výzvy k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,

 vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nejasností nabídky,

 zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů,

 zajištění doručení oznámení o vyloučení uchazečům, jejichž nabídky komise vyřadila z další účasti 
v zadávacím řízení,

 zabezpečení příslušných hodnotících tabulek pro jednotlivá hodnotící kritéria a členy hodnotící 
komise, souhrnných tabulek pro hodnotící kritéria a tabulky celkového pořadí (v případě základního 
kritéria ekonomické výhodnosti),

 vyhotovení zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

IV. etapa: Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení:

 realizace oznamovacích a notifikačních zákonných povinností zadavatele,

 vyhotovení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky,

 vyhotovení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky jednotlivým uchazečům, zajištění 
doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení 
vyloučeni,

 jsou-li podány námitky proti úkonu zadavatele, vyhotovení rozhodnutí o námitkách,

 poskytnutí součinnosti při uzavírání smlouvy s vybraným uchazečem,

 vyhotovení a zajištění uveřejnění formuláře Oznámení o zadání ve Věstníku veřejných zakázek,

 vyhotovení písemné zprávy zadavatele,

 zajištění uveřejnění smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem na profilu zadavatele, ledaže si 
zajišťuje příkazce samostatně,

 zpracování a odeslání oznámení o uzavření smlouvy uchazečům, s nimiž bylo možné uzavřít smlouvu 
dle § 82 odst. 4 ZVZ,

 v případě zrušení zadávacího řízení zajištění zpracování formuláře o zrušení zadávacího řízení a 
zajištění zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,

 sumarizace, uspořádání a předání veškeré dokumentace z průběhu zadávacího řízení zadavateli
zejména ve smyslu § 148 zákona v tištěné i elektronické podobě.
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V. etapa: Činnosti spojené s řízením před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

 vypracování návrhu písemného vyjádření k podanému návrhu o přezkoumání úkonů zadavatele,

 vypracování návrhu stanoviska dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
případně vyjádření k podkladům rozhodnutí, bude-li o to zadavatel Úřadem požádán,

 vypracování návrhu rozkladu zadavatele proti rozhodnutí Úřadu v prvním stupni.

VI. Činnosti spojené s kontrolami řídících orgánů, auditních orgánů a jiných orgánů kontroly

 vypracování návrhu vyjádření ke stanoviskům a závěrům kontrolních orgánů.




