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Cis. 667.

Nařízeni vlády republiky Československé

§ 4.

Omezená soutěž.
S
vyloučením
veřejnosti, t. j. soutěží omeze
ze dne 17. prosince 1920
nou moliou býti zadávány:
o zadávání státních dodávek a prací.
a) dodávky a práce, jichž veřejná rozepsání
(Zadávací řád).
bylo by v rozporu s vojenskými nebo jinými dů
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, ležitými veřejnými zájmy, nebo by způsobilo prů
tah v provedení na újmu veřejné bezpečnosti;
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:
b) dodávky nebo práce, jež v čase zadání
mohou
býti provedeny vhodným způsobem toliko
I. Ustanovení všeobecná.
některými podnikateli, nebo k jichž provedení je
zapotřebí zvláštní odborné znalosti, hodnověrno
Ustanovení tohoto nařízení platí pro dodávky sti a již osvědčené výkonnosti;
a práce, které zadávají úřady státní správy a jimi
c) dodávky a práce, jejichž úhrnná hodnota
Spravované ústavy, podniky a fondy.
nepřesahuje 80.000 Kč. V tomto případě buďfež
vyzváni k podán? nabídky zpravidla nejméně tři
§ 2.
uchazeči.
§■ 5.
Ustanoveni tohoto nařízení netýkají se:
Zad á'n í z volné r ti k y.
1. dodávek, jež jsou vyhrazeny drobným živ
nostníkům podle zvláštních ustanovení;
Z volné ruky, t. j. s vyloučením soutěže mo
2. dodávek a prací pro účely vojenské, jež hou se zadati:
tile rozhodnutí ministerstva národní obrany ve
a) dodatečné objednávky původnímu doda
řejnou soutěž nepřipouštějí;
vateli nebo podnikateli, nežádá-li vyšších cen,
3. dodávek výrobků polního a lesního hospo pokud tyto dodatečné objednávky nečihl více
dářství;
než 20% původuř dodávky nebo práce a pokud
,4. dodávek a prací, které se provádějí ve není možno rozepsáti pro tyto dodatečné práce
vlastní režii některým odvětvím státní správy zvláštní nabídkové řízení. Tato omezení neplatí,
buď pro vlastní potřebu nebo pro potřebu jiného jde-li o doplnění dodávek nebo prací, jež jsou
odvětví státní správy;
nerozlučně spojeny s původní zadávkou a při
5. uměleckých zakázek a uměleckých oprav, nichž jest prokázáno, že v zájmu věci mohou býti
vyjímaje stavební úpravy.
provedeny toliko původním dodavatelem nebo
podnikatelem;
/
II. Způsob zadávání.
b) dodávky a práce, které mohou býti prove
deny v tuzemsku toliko určitým podnikem v žá
.§ 3.
dané jakosti, nebo které požívají patentové nebo
Veřejná soutěž.
vzorkové ochrany;
Umiúvky a práce kromě výjimek v §§ 4 a 5
naléhavé’ dodávky a práce, jež z vojen
m 'děných buďtež zadávány veřejnou soutěží.
ských důvodů n,cbo jiných důležitých veřejných,
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§7.
dopravních neb obchodních zájmů naprosto ne- J
strpí odkladu;
Pomůcky rozepsání.
d) monopolní a speciální předměty;
1. Pomůcky rozepsání, jež se skládají prae) dodávky, jejichž úhrnná hodnota nepře
sahuje 20.000 Kč, a práce, jichž úhrnná hodnota . vidlem ze všeobecných a zvláštních podmínek,
plánů, výkazů prací, ceníků, předběžných výměr,
nepřesahuje 50.000 Kč;
f) dodávky a práce, pro něž při veřejné neb nabídkových a smluvních formulářů atd., budtež
omezené soutěží ani druhým rozepsáním nebylo uchazečům pokud možno vydány za náhradu
vlastních nákladů.
dosaženo vhodného výsledku (§• 25, odst. 2.);
2. Není-li vydání pomůcek možno, budiž
g) konečně dodávky a práce dodavatelů nebo
podnikatelů, kteří nedostáli smlouvě v nějakém uchazečům dovoleno do pomůcek nahlédnouti a
podstatném kuse (§ 29), zejména kteří nedodrželi zhotoviti si potřebné výtahy, opisy a kopie. K tomu
stanovené lhůty.
účelu buďtež pomůcky pohotově chovány a vy
loženy k nahlédnutí na místech ve vypsání uve
dených. Úřady jsou povinny dbáti toho, aby do
III. Nabídkové řízení.
otevření nabídek jména uchazečů nevešla ve zná
I 6.
most třetích osob.

Rozepsání veřejné soutěže.
1. Rozepsání veřejné soutěže staniž se v úřed
ních listech československého státu ve smyslu
vyhlášky ze dne 30. prosince 1919, č. 4 Sb. z. a n.
ex 1920; pokud jde o veřejné soutěže projektové
neb nabídkové technického rázu mimo to ve
„Zprávách veřejné služby technické". Oznámí-li
se rozepsání také v denních a odborných listech,
budiž při tom poukázáno na autentické rozépsání
v listech dříve uvedených.
»
2. V rozpise "budiž uvedeno:
a) jméno rozepisujícího a zadávacího místa;
b) předmět a rozsah dodávky nebo práce
v hlavních rysech; při tom budiž vytčen rozvrh
předmětu podle druhu prací, losů atd. a udána
případná přípustnost alternativních nabídek © 16,
odst. 2.); nabídek na dílčí dodávky nebo práce,
jakož i výhrada děleného zadání (§ 10); >
c) údaje o případných vedlejších pracích, ja
kož i všecky okolnosti a neobvyklé požadavky,
iež jsou podstatné pro vyšetření cen;
d) lhůta splnění (§ 12);
e) způsob stanovení cen (§ 13);
i) lhůta pro podání a otevření nabídek a pro
zadání (§ 14);
g) výše případného vadla s udáním způsobu
složení (§ 15);
h) způsob vyrozumění uchazečů o přijetí
nabídky (§ 26);
cli) místo, kde lze náhlé dnou ti do pomůcek
rozepsání, případně kde lze pomůcky obdržeti a
za jakou cenu ('.? 7);
i) místo, kde se nabídky podávají a způsob
podání.
3. Kromě těchto údajů budiž v rozpise nebo
v pomůckách jeho (§ 7) obsaženo ustanoveni, ja
kým způsobem rozhodují se právní rozepře ze
smluvního poměru.

§ 8.
Rozepsání omezené soutěže.
Při omezené soutěži platí pro vyzváni
k účasti na soutěži ustanovení § 6. odst. 2. a 3.,
a § 7.
§ 9.
Předmět rozepsání a předpisy o pro
vedení dodávek a prací.
1. Předmět rozpisu budiž v pomůckách ze
vrubně popsán; při tom buďtež uvedeny všecky
okolnosti potřebné ku seznání rozsahu a způsobu
dodávky nebo práce a všechny vedlejší výkony,
jež jsou podstatné pro kalkulaci cen.
2. Popisy a výkresy buďtež zhotoveny tak,
aby cena mohla býti přesně vypočtena.
3. Pro stavby buďtež vyhotoveny výkazy
prací ve formě rozpočtů a v nich uvedeny i ony
vedlejší výkony, jež jsouce sice podle obchodní
zvyklosti v provedení obsaženy, mají snad v da
ném případě pro stanovení ceny zvláštní význam.
4. Při zemních pracích, zakládání a pod. 5£st
uchazečům sděliti nezávazné výsledky připadne
provedených šetření ohledně složení a jakosti
půdý, a možno-li, dáti jim příležitost, by mohli
sami svým nákladem šetření konati.
5. Určitý původ nebo pramen odběru budiž
předepsán jen tehdy, má-Ii rozhodující důležitost.
Sluší-li přikládati původu nebo prameni odběru
hmot a předmětů zvláštní důležitosti při posuzo
vání nabídky co do jakosti práce nebo dodávky,
budiž žádáno jich jmenování, případně podán
průkazu, Ve kterém závodě byly předměty vy
robeny.
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6. Pro provedení dodávek a prací buďtež
jako závazné předepsány podmínky*' rozepsání,
případně dotyčné úřední předpisy; není-Ii úředních
předpisů, má zadávací místo na vůli prohlásiti za
závazné prováděcí předpisy příslušných odbor
ných sdružení. Neobyčejné, v obchodu a tržbě ne
obvyklé požadavky nemají býti zpravidla kladeny.

§ 12.
Lhůta splněn í.

_ 1. Pro provedení buďtež vymezeny lhůty při
měřené způsobu a rozsahu práce nebo dodávky.
Při stanovení lhůty splnění budiž případně udáno,
do kdy má býti s prováděním nejpozději započato.
2. Při dodávkách pro postupnou potřebu buď
tež lhůty splnění stanoveny pokud možno tak, aby
§ 10.
dodavatel byl stejnoměrně zaměstnán.
Rozdělení rozsáhlých dodávek
3. Vymíní-li se dílčí dodávky, které mají býti
provedeny po každé na zvláštní objednávku, bu
a prací.
diž v rozepsání pokud možno uvedena také hnita
)
1. Rozepisují-li se současně dodávky předmětů splnění každé dílčí dodávky.
vyráběných různými odvětvími průmyslu, budiž
pokud možno připuštěno, by se mohla nabídka činiti pro každý druh předmětů zvláště, a nebudiž
Způsob stanovení cen.
trváno na tom, by se nabídka musila vztahovat!
1. Oředně vyšetřené ceny nebuďtež v roz
na všechny předměty.
pise nebo jeho pomůckách uváděny, ani jinak
2. Při rozpisování dodávek rozsáhlejších buď sdělovány. Vyšetření cen budiž ponecháno natež pokud možno připuštěny též nabídky na dílčí bízeči, při čemž budiž požadováno, aby byly uve
'dodávky.
deny podle druhu předmětu ceny jednotky podle
váhy, výměry nebo kusu a úhrnná suma. Ne3. Rozepsání prací rozsáhlých buďtež, pokud souhlasí-li úhrnná suma nabídky se sumou vyše
to není na újmu provedení, rozložena pokud třenou podle jednotkových cen nabídky, rozhodují
možno v jednotlivé druhy prací nebo na losy.
jednotkové ceny.
2. Ve výkazech prací sepsaných ve formě
rozpočtů (§ 9, odst. 3.) buďtež uvedeny výměry
§ 11.
prací a předmětů podle plánů a výkazu hmot.
Zvětšbní nebo zmenšení dodávek
3. Zadávání dodávek a prácí za paušál jest
přípustno;
pokud jde o stavby neb jich části jen
a prací.
výjimečně po svolení nadřízeného úřadu. I v tom_
1. Zvětšení nebo zmenšení zadávaných do to případě budiž předmět ve smyslu § 9 zevrubně
dávek nebo prací beze zrněny smluvních cen jest popsán, při čemž však jest vyhotovení podrob
připustilo při dodávkách v mezích 10% rozepsa ného výkazu prací ponecháno na vůli úřadu.
ného množství výrobků téhož druhu, při pracích
4. Rozepisují-li se delší než jednoroční dodávky
v mezích 25% rozepsaného množství téhož druhu výrobků ze hmot, jež podléhají značnému kolísání
cen, může býti předepsáno rozložení cen výrobků
práce.
ve dva činitele, a to první stálý, druhý proměn
2. Výhrada zvětšení nebo zmenšení dodávky livý dle ceny hmot a vymíněna úprava proměn
v mezích větších 10% rozepsaného množství ného činitele po uplynutí každého roku podle
(odst. 1.) jest přípustná jen tehdy, žádají-li toho skutečných tržních poměrů. Podobně může býti
vojenské nebo jiné veřejné neb obchodní zájmy, postupováno také při rozpisování prací, podléhanebo podléhá-li potřeba značnému kolísání.
ií-li ceny hmot potřebných ku jejich provedení
nebo pracovní mzdy silnému kolísání. Při stav
3. U prací může býti v rozepsání stanoven zá bách platí však smluvní ceny po celou dobu
vazek, že jest dodavatel nebo podnikatel povinen stavby.
provésti práce rozmnožené i o více než 25%
5. Po dobu mimořádných poměrů mohou až
(odst. 1.), avšak bez úimy nového ujednání cen
{§ 37), je-li v zájmu správného provedení nebo do odvolání ústřední úřady upravit! závaznost
z veřejných ohledů nutno, aby původní podnika nabídnutých cen zvláštními ustanoveními.
tel provedl zvětšenou práci sám.
4. Je-li ve zvláštních případech (odst. 2. a 3.)
nutno vyhraditi si možnost zvětšení nebo zmen
šení dodávek nebo prací ve větší míře, nežli jaká
Jest podle odstavce 1. všeobecně přípustná, budiž
na to již v rozepsání upozorněno.

Lhůta pro podání, otevření a přijetí
nabídek.
I. Lhůta k podání nabídek budiž vymezena
v poměru k rozsahu rozepsaných dodávek nebo
185‘
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prací; při menších pracích a snadno proveditel
ných dodávkách budiž lhůta pro podání nabídek
stanovena nejméně 14 dny, při rozsáhlejších pracích a větších dodávkách nejméně 4 týdny ode
dne uveřejnění rozpisu. Žádají-li se vzorky, jichž
zhotovení vyžaduje delší doby, nebo je-li třeba
místních ohledání nebo předběžných šetření, bu
diž stanovena lhůta přiměřeně delší.

1 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., a prováděcích na
řízení na jeho základě vydaných.
|
Státní dlužní úpisy Československé přejímají
se za denní kurs, ostatní pak svrchu vyjmenované
; cenné papíry nejvýše do dvou třetin denního
; kursu, v obojím však případě nikoliv nad jmenoj vitou hodnotu..

2. Kratší ihůty nežli v předchozím odstavci
uvedené připouštějí se jen v důležitých a nalé
havých případech nebo za výjimečných poměrů.

c) Ve vkladních knížkách spořitelen, a to až
do nejýyšší částky přípustné pro ukládání sirot
čích a opatrovaneckých jistin, dále ve vkladních
knížkách tuzemských peněžních ústavů podléha
jících stálému dozoru veřejných orgánů.

3. Nabídky buďtež otevřeny 'možno-li ihned
po uplynutí lhůty k podání nabídek, nejpozději
však do 48 hodin.

d) V záručních listech peněžních ústavů uve
dených v odst. c).

4. Lhůta pro zadání budiž co možno krátká,
jmenovitě jde-lí o předměty, jichž ceny podléhají
častým změnám; v takových případech, jakož
i při menších dodávkách a pracích, nemá lhůta
tato překročiti 14 dní, při větších, složitějších
zadáních, zejména je-li nutno zkoušeti vzorky,
provésti větší výpočty, technická přezkoušení a
pod., 4 týdny; je-li třeba schválení vyššího úřadu,
smí lhůta pro zadání dostoupiti 8 týdnů.

e) V záručních listech občanských záložen,
(úvěrních společenstev a spolků) a okresních ho
spodářských záložen, jsou-li opatřeny úředním
potvrzením místně příslušné berní správy (finanč
ního ředitelství na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi) povolané'k vyměřování jejich daně výdělkové, že záložna jest s to splnit! garanční zá
vazek.

§ 15.

4. Uchazečům, jichž nabídky nebyly přijaty,
buďtež vadia bezodkladně vrácena (§ 24. odst. 2.).

Vádium.

§ 16.

1. Vádium budiž požadováno jen při rozepsání
větších dodávek nebo prací, a to jen, pokud jest
toho třeba k zabezpečení dodávky.
2. Výše vadia budiž vyměřena okrouhle část
kou mezi 3% až 5% rozpočtené ceny dodávky
nebo práce.
3. Vádium může býti složeno:
a) v hotových penězích,
b) ve státních dlužních úpisech republiky
Československé;
ve všech domácích, t. j. v území republiky
československé vydaných i splatných cenných
papírech, které podle zákona jsou způsobilé
k ukládání sirotčích peněz;
v úpisech všeobecného státního dluhu býva
lého Rakousko-Uherska, státního dluhu bývalých
království a zemí na říšské radě zastoupených a
bývalých zemí koruny uherské, státní losy v to
počítaje;
v přednostních dlužních úpisech železničních
bývalým Rakouskem převzatých k placení, po
kud příslušné trati probíhají, byt i jen částečně,
území..... cpubliky Československé.
Syréhu vyznačené cenné papíry musí však
býti znamenány v úředním kursovním lístku
pražské bursy a musí, byly-li vydány před 1. březnem 1919, býti okolkovány podle zákona ze dne

Forma, obsah a účinnost nabídek.
1. Nabídky buďtež podány na předepsaných,
nebo v případě omezeni soutěže (ý 4), dodaných
formulářích. Uchazeč jest povinen nabídku
vlastnoručně jménem a příjmením podepsati; pro
tokolovaná firma podpisuje podle zápisu v ob
chodním rejstříku. Podává-li nabídku zmocněnec,
jest povinen podepsati ji výslovně jménem zmocnitele, udati jeho přesnou adresu a přiložiti k na
bídce pravoplatně ověřenou plnou moc. Stejným
způsobem třeba podepsati změny nebo doplňky
nabídek, jakož i případná ohlášení o odstupu. Na
bídky buďtež podány v zapečetěné obálce opa
třené nadpisem v rozepsání určeným a podány
vyplaceně místu v rozpise označenému. Kolko
vání nabídek a jich příloh řídí se platnými před
pisy. Ústní, telegrafické, nebo telefonické nabídky
nejsou přípustný:
2. Jsou-li podle rozepsání alternativní nabídky
přípustný, buďtež podány současně s nabídkou
podle úředního návrhu. Alternativní nabídky budtež vypraveny obdobně jako nabídky na prove
dení podle vypsání. Nepřijme-li se alternativní
nabídka, vyhrazuje si zadávací místo právo po
užiti alternativního návrhu k novému rozepsáni;
v tom případě jest však povinno honorován alter
nativní návrh podle dohody, a nebylo-li jí docíle
no, podle příslušných, toho času obvyklých saze .
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3. Nabídky mají obsahovali všechny -v roz
pise uvedené údaje, zefména však:
a) přesnou adresu a označení uchazeče.;
b) výslovné prohlášení- že uchazeč zná ve
škeré podmínky a pomůcky rozepsání a že je
uznává za rozhodné pro smluvní poměr; při sta
vebních pracích mimo to, že zná místní poměry
staveniště;
c) údaje žádaných cen y platné zákonné měně
Československé republiky, a to cen jednotko
vých v číslicích i slovech a úhrnné částky;
d) od společně nabízejících osob prohlášení,
že ručí za nabídku rukou společnou a nerozdílnou,
dále označení osoby zmocněné k obchodnímu vy
řizování a k přijímání výplat; ustanovení toto
platí i o nabídkách společností a právnických osob;
e) údaje o" počtu a označení případných
plánů, výkresů, vzorků atd., jež byly k nabídce
připojeny; tyto doklady musí býti předloženy
před otevřením nabídek a označeny tak, aby
bylo zřeimo. ke které nabídce náležejí;
f) požadované snad údaje o pramenech od
běru; údaje tyto-mohou býti učiněny ve zvláštní
příloze a zůstanou, žádá-li toho uchazeč, úředním
tajemstvím;
g) průkaz o složení případně předepsaného
vadia:
h) prohlášení, že uchazeč stojí v slovu až do
doby zadání, po případě až do jiné lhůty, kterou
by uvedl, a že nepožaduje, aby dodržena byla
lhůta ustanovená k přijetí slibu podle občanského,
po případě obchodního zákona;
ch) prohlášení, že se uchazeč podrobuje soudu
zadávajícím místem označenému (§ 6, odst. 3.).
4. Oprav nabídek jest se dle možnosti vystříhati; jsou-li opravy přece nutný, bucftež pro
vedeny přeškrtnutím nesprávného a vepsáním
správného znění nad tím a potvrzeny zvláštní,
uchazečem podepsanou poznámkou; opravy jiným
způsobem nejsou přípustný. Opravené číslice
buďtež vyjádřeny slovy.
§ 17.

mise pokaždé zjistí, vyhovuje-li nabídka formál
ně (.§ 16) a jc-li opatřena všemi předepsanými
doklady. Předseda oznámí pokaždé jméno ucha
zeče a obsah nabídky s vyloučením uvedených
snad pramenu odběru a uvede případné alterna
tivní návrhy (§ 16, odst. 2.); komise ověří zároveň
případné opravy nabídky. Při obsáhlých na
bídkách na práce stavební stačí za souhlasů ko
mise přečisti pouze podstatný obsah nabídek
a úhrnné ceny vypočítané z jednotkových cen.
2. Komise k otevření nabídek skládá se zpra
vidla z přednosty úřadu, jenž soutěž rozepisuje,
a dvou jím určených přísedících. Nabízeči -a jejich
zmocněnci jsou oprávněni zúčastniti se otevírání
nabídek. Za nabízeče nebo jeho zmocněnce po
važuje se v případě pochybnosti ten, kdo se vy
káže podacím lístkem nebo potvrzením o před
ložení nabídky.
3. O otevření nabídek sepíše se protokol,
v němž se nabídky zanesou v pořadí, ve kterém
došly, s udáním jména a bydliště uchazeče, datem
podání a nabízenými úhrnnými cenami a s uve
dením všech podstatných okolností. Nabídky
samé opatří se záznamem, že byly vzaty na vě
domí. a připojí se k protokolu, jejž podepíší ve
škeří členové komise. Přítomným nabízečům
nebo jich vykázaným zmocněncům jest ponecháno
na vůli protokol spolu podepsati.
•4. K později došlým nabídkám, změnám, do
plňkům a prohlášením o odstupu nebudiž přihlédáno, leč že by byly podány poštou a že by bylo
prokázáno, že zásilka byla tak včasně podána,
že by při řádné dopravě poštovní byla mohla za
včas dojiti. Byla-li tato okolnost nepochybně
prokázána a nebylo-li zatím o zadání rozhodnuto,
budiž nabídka projednána komisí k otevření na
bídek ustanovenou, jež skutek zjistí, přihlédánf
k nabídce odůvodní a zpraví uchazeče, kteří byli
přítomni při otevírání nabídek.
§ 18.
*

Zánověď

dodatečného
s uchazeči.

jednání

Jakékoli jednání zadávacího místa s uchazeči
o předmětu rozepsání, jmenovitě o nabídnutých
cenách, jsou za řízení zadávacího, t. j. od podání
1. Došlé nabídky i s přílohami opatří se nabídky až k rozhodnutí zakázána, leě že by se
u podacího místa na neotevřené obálce podacím jednalo o odstranění případných formálních závad
záznamem, zapíší se clo příslušného seznamu nabídky (§ 16), vysvětlení ceny (§ 21, odst. 2.),
a odevzdají se neotevřené předsedovi komise prodloužení platnosti nabídky, případně požado
vané doklady o zdatnosti a výkonnosti uchazeče.
k jich otevření ustanovené hned po uplynutí podáci lhůty. Předseda komise otevře nabídky (§ 14, Výjimkou jest případ, že by zadávka musila býti
odst. 3.) a opatří je postupnými čísly v tom po udělen? cizozemskému uchazeči (§ 20). ve kterém
řadí, jak jsou zapsány v seznamu, při čemž ko-y| případě jest dodatečné jednání o přiměřenou slevu
Podání

/

a

otevření

nabídek.
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nabídnutých cen přípustno, musí se však vždy
provésti se všemi domácími uchazeči, jichž na
bídky nebyly vyloučeny (§ 21); dále jde-li o do
datečné rozdělení zacávky (§ 23, odst 2.).

§ 19.
Zadávací místo.

/•

1. Zadání může se vykonati při dodávkách až
do výše 300.000 Kč a při pracích až do výše
1,000.000 Kč, při dodávkách i pracích drobných
živnostníku pak až do výše 300.000 Kč úřadem
k^tomu povolaným, a to na základě dobrého zdání
příslušného odborného oddělení dotyčného úřadu;
není-li takového, může býti vyžádán znalecký po
sudek. Při větších dodávkách nebo pracích staniž
se zadání podle dobrého zdání zvláštní komise
stanovené místem, jež o zadání rozhoduje. Komise
tato se skládá z úřadujícího přednosty dotyčného
úřadu nebo jím stanoveného zástupce, z úřadují
cího přednosty příslušného odborného oddělení
nebo jím stanoveného zástupce a dotyčného referenta, dle potřeby úředníka oddělení správního, po
případě i oddělení finančního. Do komise mohou
vyslati příslušné odborné korporace nestranného
důvěrníka s hlasem poradním. Za tím účelem
dlužno příslušnou korporaci z,avčas vyrozuměti
o zasedání komise. Ve zvláště důležitých pří
padech mohou býti k jednání komise přibráni
nestranní znalci s poradním hlasem.

§ 20.

Přednost nabídek domácích
uchazeč ů.
Dodávky nebo práce smějí býti zadány vý
hradně uchazečům usedlým v území Česko
slovenské republiky, pokud zakázka může býti
včasně a v příslušné jakosti v území republiky
provedena a nepožadují-li tito uchazeči více než
o 20% vyšších cen nežli uchazeči cizí. Jinak lze
dodávku nebo práci zadatl uchazeči usedlému
v cizině, při čemž však jest při ceně zakázky nad
5000 Kč zadání vázáno povolením ústředního
úřadu.
§21.
Nabídky,

jež

dlužno

vyloučiti.

1. Ze soutěže budtež předem vyloučeny:
a) nabídky došlé po uplynutí podací lhůty,
s výjimkou podle §17, odst. 4.;
b) nabídky neodpovídající podmínkám a vzor
kům, na jichž základě byla soutěž rozepsána, po
kud nejsou přípustný nabídky alternativní (§ 16,
odst. 2.);
c) nabídky vykazující vady formální (§ 16),
pokud je uchazeč nenapraví na vyzvání zadáva
cího místa ve lhůtě ve vyzvání stanovené;
d) nabídky, jež, soudíc dle přiložených vzor
ků, zkoušek atd., nejsou způsobilé;
2. Právo k vyslání důvěrníka mají: při za
e) nabídky, v nichž nejsou udány ceny, nýbrž
dávání dodávek a prací z oboru drobných živnost jen úhrnkově neb procenty vyjádřena zvýšení neb
níků — pokud tyto nejsou podle § 2, odst. 1., slevy proti jiným nabídkám;
z tohoto řádu vyloučeny — příslušná státní nebo
í> nabídky uchazečůT jimž se nedostává zá
zemská rada živnostenšká, a podle povahy do
konité
způsobilosti k uzavírání smlouvy, nebo proti
dávky i práce příslušná zemská odborná jednota
nimž
je
zahájeno konkursní neb vyrovnávací
nebo zemský odborný svaz; při dodávkách a výkonech průmyslů obchodní a živnostenská komora řízení;
g) nabídky uchazečů, již se provinili při ve
případně odborné sdružení dotyčného průmyslu,
při stavbách pozemních podle toho, ku kterému řejných pracích nebo dodávkách i jen pokusem
|
oboru uchazeči náležejí, příslušné společenstvo podplatiti úřední orgány;
stavitelů nebo příslušný svaz mistrů ^zednických*
h) nabídky uchazečů, kteří prokázatelně v po
a tesařských, případně, jsou-li mezi uchazeči čle sledních/třech letech opětovně hrubě porušili
nové inženýrské komory, též inženýrská komora, zákonná nebo smluvní ustanovení na ochranu děl
při stavbách mženýrských inženýrská komora. níků a zřízenců, o nemocenských pokladnách
Zadávacímu místu ponechává se však na vůli po a úrazových pojišťovnách, jakož i těch, o nichž
zvat! k vyslání důvěrníka i jinou korporaci. Tyto se prokáže, že v téže době opětovně neplatili
korporace navrhují též znalce na požádání místa smluvených, předepsaných neb v místě ob
o ^zadávce rozhodujícího. Při požádání o vyslání vyklých mezd a platů;
důvěrníka, jakož i při žádosti o navržení znalců
ch) nabídky uchazečů, kteří byli prokázaně
bucítež příslušným korporacím sdělena, jména shledáni při některé v posledních 3 .letech pro
uchazečů.
vedené veřejné dodávce nebo práci nesolidnímD
.1
'
.
nebo néšpolehlhVmi anebo přijali nebo jiným po
3. Důvěrníci v komisi zasedající nemají ná skytli majetkové výhody za tím úče^m. aby se
roku na jakoukoli náhradu se strany zadávacího _ buď sami nebo jiní o zakázku nencházeli nébo na
místa.
bídku odvolali.
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2, Dále molioii býti vyloučeny nabídky, jichž
ceny jsou v patrném nepoměru k dodávce nebo
práci, takže za ně nelze očekávati řádného pro
vedení. V případech pochybnosti o přiměřenosti
cen budiž uchazeč ihned vyzván, aby ve stano
vené mu lhůtě vysvětlil nabídnuté ceny.

datečném rozdělení zakázky budiž dbáno toho,
ab^ nebyly rozdělovány dodávky nebo práce, jež
se stanoviska technického tvoří jednotný celek,
a budiž přihlíženo ke druhům dodávky nebo prací
vzhledem k specielním zařízením potřebným k jich
provedení.

§22.

§ 24.

Zadání.

V ý s 1 e d e k nabídkového říze n í.
j
1. Výsledek veřejné soutěže budiž uveřejnen
v úředních listech, v nichž, byla rozepsána sou
těž (§ 6, odst. í.).

1. Přihlíženo budiž jen k nabídkám, jež jsouce
v každém ohledu přijatelný, zaručují včasné
a správné provedení práce nebo dodávky. Výše
nabídky není výhradně rozhodující pro zadání. _

2. Uchazeči, jichž nabídka nebyla přijata,
2. Za šetření zásad uvedených v odst. 1.
budou
vyrozuměni; případná vadia vrátí se jim
budiž po vyloučení nabídek uvedených v S 21
přijata zpravidla ze tří nejnižších nabídek ona, již bez odkladu (§ 15, odst. 4.), jakmile předložil složní
dlužno pokládat! v uvážení veškerých okolností kvitanci. opatřenou nekolkovaným potvrzením
za nejpříznivější. Nevyhovuje-li žádná z těcho i příjmu. Vzorky, výkresy a jiné zvláštní doklady
nabídek a má-li býti přijata nabídka vyšší, nebo nabídky budou navráceny jen tehdy, bylo-li to
je-li nabídka nejvýhodnější o více než 15% vyšší v nabídce zvláště žádáno,
nabídky nejlevnější, rozhodne o zadání ústřední
úřad.
§ 25.
3. Při volbě nabídky budiž dána pokud možno
Opakování rozpisu.
přednost drobným živnostníkům a živnostníkům,
kteří sami provádějí dotyčné práce nebo dodávky
1. Nepodalo-li nabídkové řízení příznivého
proti generálním podnikatelům, dále živnostníkům
výsledku,
budiž rozepsána nqyá soutěž, a to zpra
usazeným v dotyčném místě nebo jeho okolí;
vidla téhož druhu, jakou byla soutěž původní, ač
mimo to budiž přihlíženo k stupni zaměstnanosti nenastaly-li
zatím předpoklady § 4 nebo § 5.
toho kterého podniku.
2. Nedocílí-li se ani druhým rozepsáním vhod
4. Byla-li uchazečům ponechána volnost ná
vrhů co do způsobu jednotlivých konstrukcí a za ného výsledku, muže dodávka nebo práce bez
řízení (§ 16, odst. 2.), nebo bylo-li jim ponecháno ohledu na způsob předchozích soutěží býti zadána
na vůli předložití vzorky, zkoušky nebo ukázky, z volné ruky (§ 5, odst. í). avšak za týchž pod
nebo konečně, mají-li sami stanovití lhůtu pro mínek, jež byly základem poslední soutěže.
vedení, budiž přijata nabídka, jež jest v daném
případě nejzpůsobilejší a v uvážení veškerých
okolností zároveň nejvýhodnější.
IV. Obsah a provedení smluv.
§ 23.
Rozdělené zadání.
1. Bylo-li rozdělení dodávky nebo práce^vy
hrazeno již při rozepsání soutěže (§ 10), budiž při
zadávání postupováno podle § 22; při tom není
závady, by se témuž uchazeči nezadalo i několik
'dílů, ačli poměry nevyžadují omezení zadávky na
leden díl.
2. Nebylo-li rozdělení dodávek nebo _ prací
vyhrazeno již při rozpisů soutěže, může býti za
kázka rozdělena též dodatečně, avšak jen za sou
hlasu uchazečů, jichž nabídky podle úsudku zadá
vacího, po případě rozhodujícího místa přicházej!
v úvahu pro rozdělení zadání. Při takovém do

§ 26.

Stanovení smluvního poměru.
1. Vyrozuměním uchazeče o přijetí jeho na
bídky nastává oboustranně závazné právní ujed
nání. mající platnost smlouvy dle přijaté nabídky
a jejích podklpdů.
2. Po přání té které ze smluvních stran
dlužno o uskutečněném již právním ujednání vyhotoviti písemnou smlouvu nebo zadávací zápis
(akordní protokol).
3. Zadání z volné roky (§ 5) dlužno vždy pí
semně ověřiti. převyšuješ úhrnná hodnota do
dávky 5000 Kč, práce 10.000 Kč
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§27.

i

Několikaleté smlouvy.
1. Smlouvy o dodávkách nebo pracích pro
opětující se potřebu musí se povždy vztahovat!
na určitou dobu, zpravidla však ne delší tří let.
2. Smlouvy pro opětující se potřebu na dobu
delší tří let smí býti uzavřeny jen s povolením
příslušného ústředního úřadu.
3. Ustanovení, že několikaletá smlouva, nebyla-li v jisté lhůtě vypověděna, pokládá se mlčky
za prodlouženou, jest přípystno; přesahuje-li však
roční hodnota předmětu smlouvy 50.000 Kč, jen
za svolení příslušného ústředního úřadu.

§ 30.

Sepsání

smluvní

listiny.

1. Smlouva budiž sepsána v jediném prvopisu.
Dodavateli nebo podnikateli buď vydán opis za
dávajícím místem ověřený. Dodavatel nebo pod
nikatel jest však oprávněn do prvopisu smlouvy
kdykoli nahlédnouti a pořiditi si svým nákladem
opisy příloh a snímky plánů.
2. Oprav smluvní listiny jest se dle mož
nosti vystříhali; jsou-li opravy přece nutný,
buďtež provedeny přeškrtnutím nesprávného a
vepsáním správného znění nad tím a ověřeny
podpisem obou stran; opravy jiným způsobem
nejsou přípustný. Smluvní listina budiž vždy
ostránkována.

§28.
Podstatné

součástky

smlouvy.

1. Podstatné součástky smlouvy tvoří na
bídka, všeobecné a zvláštní podmínky, případně
plány, výkazy prací, ceníky a ostatní pomůcky,
jež byly podkladem zadání.
2'. Vyhotovuje-li se smlouva písemně, budtež
veškeré podstatné součástky smlouvy jako ta
kové v ní označeny a k ní pokud možno trvale
připojeny. Obsažné plány a výkresy, dále vzorky
a pod. budtež přiloženy a oběma stranami osvěd
čeny.
§ 29.
Obsah smluvní listiny.
Ve smlouvě budtež co nejpřesněji vytčena
vzájemná práva a povinnosti, a to na základě
rovnocennosti obou smluvních stran. Jmenovitě
budtež uvedeny?
a) předmět zadání s označením pramenů od
běru, byly-li tyto zvláště vymíněny (§ 9, odst. 5.);
b) smluvní-ceny. ustanovení o způsobu pla
cení a platebních lhůtách s udáním pokladny, která
vyplácí;
c) lhůta splnění (§ 12);
d) ustanovení o následcích porušení smlouvy,
zejména o následcích nedodržení \hflty splnění
(výše případné smluvní pokuty, právo zadávky
z volné ruky podle § 5 g na účet a nebezpečí do
davatele nebo, podnikatele);
e) výše kauce s přesným označením před
mětu a doby ručení;
f) ustanovení o převzetí dodávky nebo práce;
g) ustanovení, jakým způsobem se rozhodují
právní rozepře ze smluvního poměru.
_

§ 31.
Výplaty.
1. Výplaty buďtež poukazovány s největším
urychlením.
2. Převzetí dodávky nebo práce (kolaudace)
budiž provedeno co možno nejdříve po dodání
předmětů nebo dokončení prací, nejdéle však do
A neděl.po oznámení o vykonání zadávky, pokud
se týče po oznámení o provedení všech přede
psaných předběžných šetření a zkoušek. Při roz
sáhlých' dodávkách a pracích, jichž úplné převzetí
se může díti pouze na podkladě účtu a nemohlo
by býti provedeno v uvedené lhůtě, budiž v této
lhůtě zahájeno kvalitativní převzetí, aby mohla
býti ustanovena doba ručení (§ 32, odst. 4.); kvantitavní převzetí budiž provedeno bez průtalju po
předložení a prozkoumání závěrečného účtu
(odst. 3.).
3. Je-li povinností podnikatele předložití účet,
může mu býti k tomu stanovena přiměřená lhůta.
Přezkoušení účtu provedeno budiž ve stejné
lhůtě. Nebyla-li tato lhůta dodržena, a byl-!i účet
správný, má podnikatel právo žádati náhradu
úroků podle odst. 5.
v 4. Při déle trvajících pracích, jmenovitě sta
vebních,/buďtež podnikateli poskytovány v při
měřených lhůtách splátky, a to ve výši 95% část
ky zjištěné výdčlkovými výkazy.
5. Splátky buďtež vypláceny nejdéle do 6 ne
děl po předložení výkazů, doplatky na výdělkové
sumy nejdéle dó 8 neděli po kvantitátivním pře
vzetí práce nebo dodávky; z později vyplacených
částek může podnikatel žácjati náhradu úroků
z prodlení. Není-li v určitých případech možno
poukázat! doplatky v uvedené lhůtě, budiž na to
v zadávacích podmínkách poukázáno, a sfnno-vena v nich jiná přiměřená lhůta.
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6. Ze splátek podnikateli náležejících mohou
býti činěny srážky jen potud, pokud stavebníku
vznikly již nároky proti podnikateli.

dbáti zákonných předpisů o Jejich ochraně po
stránce právní, zdravotní a bezpečnostní, tudíž
i předpisů o pojištění proti nemoci a úrazu.

§ 32.

2. Zadávací úřad má právo kontroly, jsou-Ii
tyto zákonné i ostatní předpisy dodavatelem neb
podnikatelem plněny, jakož i jsou-li dodržovány
v námezdním poměru příslušné kolektivní
smlouvy.

Kauce.
1. Při stanovení výše kauce a při určeni,
má-li býti zadržena po dobu ručení v celém nebo
částečném rozsahu, nebudiž přestupována mez,
jež se jeví nutnou k uchování zadavatele před
škodou.
2. Zpravidla nebudiž kauce vyměřována výše
nežli 5% smluvní ceny. Nepřesahuje-li cena
10.000 Kč nebo nedosáhla-U by kauce částky
500 Kč, může býti od požadavku složení kauce
upuštěno.
3. O způsobu složení kauce platí ustanovení
§ 15, odst. 3., o vádiu.
4. Doba ručení podnikatele budiž zpravidla
počítána ode dne kvalitativního převzetí, a budiž
protokolárně zjištěna. Byl-li předmět, vzat v uží,vání před kvalitativním převzetím, budiž k tomu
při stanovení doby ručení vhodným způsobem
přihlíženo.
5. Kauce budiž vrácena po uplynutí doby ru
čení bez průtahu, jakmile podnikatel splnil smluvní
závazky.
§ 33.
Domácí původ hmot a předměíů.
1. Podnikatelé jsou povinni, není-li v roze
psání nebo jeho pomůckách jinak stanoveno, po
užívali k dodávkám nebo pracím výhradně hmot
domácího původu a předmětů v tuzemsku vyro
bených; musí se podrobit! případné kontrole, že
této povinnosti vyhověli, a musí dostát! všem po
žadavkům, jež by byly kladeny k zjištění domá
cího původu.
2. Zadávající nitstp může zprostiti podnikatele
závazku podle odsf.';,l., podá-li hodnověrný prů
kaz, že hmoty a předměty nemohou býti opatře? y
v tuzemsku v náležité jakosti nebo v potřebné
době nebo v přiměřené ceně. Přesahuje-jí však
hodnota cizozemských hmot nebo ■ předmětů
10 000 Kč, jest třeba svolení příslušného ústřed
ního úřadu.
'
§ 34.
Povinnost zaměstnávati domácí děl
níky a zřízence a péče o ně.
1. Dodavateli nebo podnikateli budiž uloženo
zaměstnávati domácí a za přibližně stejných podmíúek v první řadě místní dělníky a zřízence a

3. Dodavateli neb podnikateli může býti ulo
žena povinnost zaměstnávati též válečné poškozence, pokud jsou k příslušné práci způsobili.
4. Dělníci a zřízenci z ciziny smějí býti za
městnáváni jen při prolíázaném nedostatku způ
sobilých sil domácích,
§ 35.
Povinnost podnikatele k plnění zá
vazků vůči živnostníkům, řemesl
níkům a zaměstnancům.
1. Dodavatel neb podnikatel jest povinen po
dali na úřední vyzvání vysvětlení o smlouvách
uzavřených se živnostníky, řemeslníky a zaměst
nanci a o plnění těchto smluv. Nevyhoví-li pod
nikatel takovému vyzvání, anebo není-li vysvět
lení posíačitelné, může úřad zadržet! splátky až
do podání vyhovujícího vysvětlení.
2. Neplní-Ii dodavatel nebo podnikatel smluv
ních povinností vůči živnostníkům, řemeslníkům
a zaměstnancům, může zadávací místo jejich
splatné pohledávky( zaplatiti samo na účet doda
vatele nebo podnikatele z jeho výdělků nebo ze
složené kauce; dodavatel nebo podnikatel jest
povinen k tomu účelu předložití výplatní listiny
i jiné potřebné pomůcky a prohíásiti, uznává-lf
požadayky za oprávněné. Neučinf-li tak v ustano
vené Ihůtě, nemá více práva činiti vůči úřadu ze
splnění těchto požadavků nějaké ^lároky.

\

5
Smluvní pokuty.

1. Za nedodržení smluvních závazků, ze
jména Ihňty splnění (j 12) nebo za neoprávněné
použití hmot a předmětů cizího původu (§ 33}
mohou býti stanoveny smluvní pokuty.'
2. Smluvní pokuty za nedodržené lhůfy spl
nění budtež vymíněny jen tehdy, je-li podstatný
zájem na včaspém provedení, a budtež vyměřeny
ve výši přiměřené k hodnotě dodávky nebo
práce, jakož i se zřením ke škodě, která by nedo
držením lhůty mohla vzniknout!.
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§ 37.

Cis. 668.

Zvětšení n e b o z ra e n š e n í prací a do
dávek.

Nařízení presidenta zemské správy poli
tické na Moravě
ze dne 13. prosince 1920

1. Při zvětšení prací nebo dodávek nad pří
pustné meze (§ 11, odst. 1.) jest nutno nové ujed
nání cen, ačli stavebník nezadá zvětšené práce
nebo dodávky jinému.
2. Za zmenšení'prací nebo dodávek přes pří
pustné meze (§ 11, odst. 1.) bude podnilcaleli hra
zena prokázaná škoda až do výše 10% ze smluvní
hodnoty takového zmenšení — s vylouděním ná
hrady za ušlý zisk — a mimo to bude mu poskyt
nuto odškodnění za připravené, avšak pro zmen
šení dodávky nebo práce neupotřebené, jinak nezhodnotilné hmoty a předměty.
Š 38.
Zajištění závaznosti tohoto na
řízení.
Pokud ustanovení tohoto nařízení mají býti
závazná pro dodavatele neb podnikatele, buďtež
pojata do podmínek rozepsáni.
V. Ustanovení Přechodná a konečná.
§ 39.
Dodávky a práce již rozepsané, ale dosud ne
vyřízené, provedou se podle dosavadních před
pisů.
§ 40.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a vstupuje s výjimkou uvedenou v § 39 na
místo všech jiných předpisů týž předmět upra
vujících.
§ 41.
Provedením tohoto nařízení pověřují se ve
škerá ministerstva, kterým se zřením ku zvláštní
povaze dodávek a prací jimi projednávaných
přísluší vydati případné prováděcí předpisy.

o vyznačování důležitých okolností směrodatných
pro určení ceny zboží ošacovacího.
Na základě § 12, odst. 4., zákona ze -dne 3. záři
1920, čís. 516 Sb. z. a n„ nařizuje se toto:
§ 1.
Veškeré tkaniny způsobilé pro ošacení buďtež výrobcem při nabídce i při účtování přesně
označeny, z jakého materiálu jsou zhotoveny (na
př. přezné, polopřezné, bavlněné, smíšené atd.).
Toto označení je povinen i obchodník vhod
ným způsobem na každém, kusu umístiti.
§ 2.
Zakazuje se používati u látek šatových a
oblekových označení „vlněné11, neobsahuje-!i lát
ka nejméně 80% čisté vlny.
U látek smíšených budiž označeno v pro
centech, kolik čisté vlny, odpadků neb jiné ná
hražkové suroviny obsahují.
Ustanovení toto platí jak pro výrobce, tak
pro obchodníky.
§ 3.
Přestupky tohoto nařízení trestá okresní po
litická správa dle § 12, posl. odst., nařízení vlády
republiky Československé ze dne 3. září 1920,
čís. 516 Sb. z. a n., peněžitou pokutou do 5000 KČ
nebo vězením do 3.měsíců. Tresty ty mohou býti
uloženy najednou.

5 4.
Nařízení to nabývá účinnosti dnem vyhlášeni.
Za presidenta zemské správy politické:

Remeš v. r.

Černý v. r.,
Čís. 669.
jako ministerský předseda a ministr vnitra
VyhláSka ministra sociální péSe
a v zastoupení nepřítomného ministra zahraničních
ze dne 27. prosince 1920,
věcí.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
jíž se Částečně mění ustanovení vyhlášky zé 3nS
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Procházka v. r. 23. dubna 1920, č. 255 Sb. z. a n., o mzdách za šití
Průša v. r.
Dr. Brdlík v. r.
; v konfekci textilního zboží, objednaného pro vo
Dr. Palba v. r.
Dr. Burger v. r.
jenskou správu.
Husák v. r.
Dr. Šusta v. r.
Komise pro krejčovské práce, zřízená podle
Dr. Engliš v. r.
Dr. Mičura v. r.
ministerského nařízen: ze dne 16. listopadu 1917,
Dr. Gruber v. r.
Dr. Falnor v. r.
č. 448 ř. z., pokud se týče ministerského nařízení
í ze dne 9. března 1918, č. 91 ř. z., usnesla se zrně-

