
Jak VYSOUTĚŽIT kvalitu



Nikdy nejde jen o cenu a přesto o ni jde na 
prvním místě.



Proč nesoutěžit jen na cenu?

❑Není právě tak vidět, jak řádně 
obec hospodaří?

❑Pokud správně hospodařím jde o 
ekonomickou výhodnost, jíž je 
pořizovací cena součástí nikoli 
zásadním měřítkem



Základní hodnoticí kritéria

❑ nejnižší nabídková cena 
✓ zadání definuje přesný projekt
✓ neexistují kritéria hodnotící kvalitu 

❑ ekonomická výhodnost
✓ poměr užitné hodnoty a ceny (cena / výkon)
✓ cena není jediné kritérium



Snadná a bezpečná cesta

❑ vybírám si jen z 
těch, které oslovím

❑PROČ?
➢ Nemůžu si vybrat, 

koho chci, ale vím, 
co nechci



Rozcestník výběru VZMR
Zákon č. 134/2016 Sb., § 6: 

zadání musí být
• TRANSPARENTNÍ, 
• PŘIMĚŘENÉ,
• NEDISKRIMINUJÍCÍ

Bez vnitřní směrnice 
pro zadávání VZMR

S vnitřní směrnicí pro 
zadávání VZMR 

Soutěžit jen na cenu Soutěžit ekonomickou 
výhodnost

Klauzule o odlišném 
postupu



Zadavám dva druhy kritérií

❑Musí být splněno - kvalifikace

❑Budu je posuzovat – dílčí 
hodnotící kritéria



Vyřazující kritéria - kvalifikace
➢ Materiál stojen, řetězů… a jejich rozměry

o POZOR: nejen minimální, ale i maximální rozměry

➢ Povrchová úprava 
o POZOR: že to vypadá stejně neznamená, že všechny vrstvy jsou stejné

➢ Opraví mi to?
o POZOR: nejde o to, kdo je co ochoten podepsat, ale jak se mu dá věřit! Sledujte 

velikost firmy!

➢ Dodací lhůta?
o POZOR: že dokážete někoho přitlačit v termínu, není dobré znamení, znamená to 

často, že nedodrží postupy

➢ Postupy ISO: 9001
➢ Poskytnutí vzorků a technických listů

o POZOR: že dokážete někoho přitlačit v termínu, není dobré znamení, znamená to 
často, že nedodrží postupy

➢ Zástupce přijede prohlédnout místo instalace
➢ Materiál podest

o POZOR: plast není bezpečný materiál na podesty



Dílčí hodnoticí kritéria pro stanovení 
ekonomické výhodnosti 
• Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost 

nabídky, musí zadavatel jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím 
stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech



Jaká musí být minimální váha ceny?

• U projektu za 135 milionů stavby vysokorychlostní trati to bylo:

• 30%



Dílčí hodnoticí kritéria
➢ Nabídková cena

➢ Funkčnost celku

➢ Hodnota pro uživatele

➢ Estetika

➢ Rozmístění prvků



Slosovatelný dotazník

✓ Nejde o to odpovědět správně, chceme se od vás 
dozvědět, co si myslíte.

✓ Vždy můžete zakřížkovat víc odpovědí
✓ Složte na osminy
✓ Slosování proběhne dnes, kdy?

✓ Hlavní cenou je 



Nejsme garážníci, 

takže dodržíme termíny do voleb!

?



Naši zástupci / vaši poradci.
BONITA je vám blíž.



Plánujete investici do hřiště?
Bonita a její bezplatné poradenství

Zavolejte Boniťáky, poradí vám, jak se vejít 
do prostoru i do rozpočtu ☺

Hriste-bonita.cz

Přizvěte na místo naše poradce 
Pomohou nám zvládnout složitou 
problematiku ochranných zón a 
vidět věci v širších souvislostech. 
Přijedou ochotně a zdarma. 

515 555 100
info@hriste-bonita.cz


