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Komunikace ve veřejných zakázkách pouze
elektronicky
Pavel Koukal
Rödl & Partner Praha
ÚVODEM
Dnem 18. října 2018 nabývá účinnosti zásadní
změna zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nově stanoví ve všech zadávacích řízeních povinnou elektronickou komunikaci
mezi zadavatelem a dodavatelem, což je označováno za „malou revoluci“ v systému zadávání veřejných zakázek v České republice. Ačkoliv by se
takové označení možná mohlo jevit jako přehnané, tak je nepochybné, že jde z pohledu dodavatelů o zcela nový zákonný požadavek, který musí
nově zohledňovat při své účasti ve všech zadávacích řízeních.
Co se v komunikaci mezi zadavatelem
a dodavatelem mění
Podle novelizovaného ustanovení § 211 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek musí písemná
komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem ve
veřejných zakázkách zadávaných v zadávacích řízeních vždy probíhat elektronicky. Zadavatelé tak
především nebudou moci v zadávacích řízeních
přijímat písemné nabídky podávané v listinné podobě, ale (až na výjimky) pouze nabídky podané,
respektive doručené elektronicky.
	Elektronická forma komunikace z pohledu dodavatele znamená, že musí všechna svá
písemná podání v rámci účasti na zadávacím řízení
činit elektronicky, tj. prostřednictvím elektronického nástroje, datové schránky anebo jinou elektronickou formou. Tato povinnost se však nevztahuje
na komunikaci s jinými subjekty (např. komunikace
mezi zadavatelem a administrátorem) a na komunikaci před zahájením a po ukončení zadávacího
řízení (při plnění smlouvy).
	Pokud jde o vlastní elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem, tak zákon
výslovně nestanoví závazné technické prostředky
této elektronické komunikace, v praxi se však bude
především jednat o komunikaci uskutečňovanou
prostřednictvím elektronického nástroje nebo systému datových schránek.

	Pro podávání nabídek a předběžných
nabídek a některých dalších kvalifikovaných žádostí je přitom nutné provádět příjem výhradně
prostřednictvím určeného elektronického nástroje.
Ostatní písemná komunikace v zadávacím řízení
může probíhat i mimo elektronické nástroje, avšak
vždy elektronicky, zejména prostřednictvím datové
schránky a e-mailu.
	Z  hlediska komunikace uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje je třeba vždy plnit požadavky vyplývající pro zadavatele
z ustanovení § 213 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel totiž může použít elektronické nástroje pouze za předpokladu, že použití těchto
elektronických nástrojů neporušuje zákaz diskriminace a tyto elektronické nástroje jsou s ohledem na
předmět veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi. Použití elektronického nástroje
přitom musí být pro dodavatele bezplatné.
	Jak již bylo shora uvedeno, zákon o zadávání veřejných zakázek připouští z povinnosti
elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem určité výjimky. Ty jsou však vázány jen
na specifické případy požadavků na zabezpečení,
zvláštní elektronické nástroje a na potřebu předložení vzorků nebo modelů. V praxi tedy bude možné
výjimky aplikovat spíše jen ve zcela specifických
a ojedinělých případech. Jak vyplývá ze systematiky zákona a z metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj, tak se povinná elektronická
komunikace nebude vztahovat ani na zakázky malého rozsahu.
Časová působnost povinnosti
elektronické komunikace
Vzhledem k tomu, že ke změně zákona o zadávání
veřejných zakázek týkající se povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem nebylo přijato žádné přechodné ustanovení,
povinnost výhradně elektronické komunikace se
bude vztahovat i na zadávací řízení zahájená před
18. říjnem 2018. Rozhodujícím v tomto směru tedy
není den zahájení zadávacího řízení, ale den, kdy
dochází ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem.
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Podle metodického doporučení Ministerstva pro
místní rozvoj přitom platí, že pokud zadavatel stanoví lhůtu pro podávání nabídek tak, že skončí
dnem 18. října 2018 nebo později, musí stanovit
i požadavek na elektronickou formu podání nabídky a určit elektronický nástroj pro jejich podání. Po
18. říjnu 2018 již zadavatel nesmí v zadávacím řízení
umožnit podávání listinných nabídek.
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Tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným
informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. Při
zpracování newsletteru se společnost Rödl & Partner snaží o maximální
pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost informací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient
požadované informace vždy ověřit poradenskou zakázkou. Rödl & Partner
nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků
newsletteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.
Veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu
včetně odborných informací je duševním vlastnictvím společnosti
Rödl & Partner a je chráněn autorskými právy. Uživatelé mohou obsah
newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní
potřebu. Jakékoli změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto
obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už online nebo offline, vyžadují
předchozího písemného souhlasu společnosti Rödl & Partner.
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