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Článek I
Základní ustanovení
Tato směrnice upravuje zadávání veřejných zakázek v Psychiatrické nemocnici Marianny
Oranžské. Směrnice definuje postupy zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek a také
upravuje zadávání zakázek zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., tj. Zákon o
zadávání veřejných zakázek.
Zásady pro zadávání veřejných zakázek (dále jen zásady) jsou zpracovány ke sjednocení
postupů při zadávání veřejných zakázek od zahájení zadávacího řízení, určením druhu a
podmínek zadávacího řízení až do ukončení zadávacího řízení (dále jen administrace
veřejné zakázky).
Článek II
Obecná ustanovení
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské (dále jen zadavatel) jakožto státní
příspěvková organizace je veřejným zadavatelem a je povinna zadávat veřejné zakázky,
podléhající zadávání v režimu zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných
zakázek, v režimu tohoto zákona a zároveň je povinna zadávat veřejné zakázky v režimu
platných příkazů ministra zdravotnictví. Účelem této směrnice je sjednotit postup při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a stanovit konkrétní povinnost osobám
odpovídajícím za hospodárné vynakládání finančních prostředků.
Při zadání všech zakázek je zadavatel povinen respektovat a dodržovat zásady
transparentnosti, zákazu diskriminace a zásadu rovného zacházení dle §6 zákona
134/2016 Sb., Zákona o zadáavání veřejných zakázek a dále je povinen dodržovat zákon
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Článek III
Platnost směrnice
Tato směrnice je platná pro všechny zaměstnance PNMO.

Článek IV
Vymezení pojmů
Pro účely této směrnice se rozumí:
Veřejnou zakázkou úplatné pořízení dodávek, služeb nebo stavebních prací na základě
smluvního vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem.
Veřejným zadavatelem mimo jiné státní příspěvková organizace dle §2 ods. 2 písmene
b).
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Dodavatelem uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení veřejné zakázky a je
fyzickou nebo právnickou osobou, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí
stavební práce.
Kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky.
Kvalifikační dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na
prokázání splnění kvalifikace dodavatele.
Zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o
zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících
vymezení předmětu veřejné zakázky.
Zadáváním závazný postup zadavatele v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání
veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
Předpokládanou hodnotou předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění
veřejné zakázky.
Věstníkem veřejných zakázek část informačního sytému o veřejných zakázkách, která
zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách.
Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje
informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje
neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku
veřejných zakázek
Elektronické tržiště je elektronický nástroj s webovým rozhraním, jehož prostřednictvím
zadávají zadavatelé veřejné zakázky.
NIPEZ - Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek.
Číselníkem NIPEZ nově vytvořený číselník komodit a komoditních kategorií s návazností
na stávající hierarchii položek klasifikace CPV2.
Komoditou dodávka zboží, služba nebo stavební práce; komoditou se rozumí i skupina
spolu souvisejících komodit v jedné komoditní kategorii.
Seznamem povinných komodit je seznam komodit nakupovaných v rámci systému
zadávání veřejných zakázek.

Článek V
Odpovědnosti a pravomoci
Stanovený postup se vztahuje na zadávání veřejných zakázek zadavatele a je platný pro
všechny zaměstnance PNMO, kteří jsou zadávání veřejných zakázek pověřeni z titulu
pracovní náplně.
Veškeré veřejné zakázky pořizované zadavatelem se budou řídit touto směrnicí, pokud to
nebude v rozporu se zákonem 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek v
platném znění a souvisejících předpisů.
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Článek VI
Obecný postup při zadávání
Zadáváním veřejných zakázek se rozumí závazný postup, jehož účelem je zadání veřejné
zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
Postup zadavatele pro zahájení zadávacího řízení:
·

Zadavatel určí, že se jedná o veřejnou zakázku

·

Určí druh veřejné zakázky

·

Stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázku

·

Postupuje dle této směrnice a dle pravidel daných zákonem

Článek VII
Veřejná zakázka
Aby se jednalo o veřejnou zakázku, musí být splněny následující podmínky:
·

zakázka musí zahrnovat prvek úplaty na straně zadavatele (byť i jen potenciální)

·

musí se jednat o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce

Veřejná zakázka na dodávky
Veřejná zakázka na dodávky je veřejnou zakázkou, jejímž předmětem je pořízení věci
(dále jen zboží), a to zejména formou koupě.
Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě pořízení
zboží, rovněž poskytnutí služeb nebo stavebních prací spočívajících v umístění, montáži či
uvedení takového zboží do provozu, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné
zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky. Za veřejnou
zakázku na dodávky se požaduje veřejná zakázka na dodávku energií (teplo, voda,
elektřina, plyn).

Veřejná zakázka na dodávky na nákup automobilů
Veřejná zakázka na nákup automobilů se řídí závaznými technickými standardy pro osobní
automobily na běžný a alternativní pohon, schválenými ministrem financí dne 24. července
2017.

Veřejná zakázka na služby
Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou na
dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce. Veřejnou zakázkou na služby je tedy
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jakákoliv veřejná zakázka, kterou nelze kvalifikovat jako veřejnou zakázku na dodávky
nebo veřejnou zakázku na stavební práce.
Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka:
a.

Jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž poskytnutí dodávky, pokud
předpokládaná hodnota poskytnutých služeb je vyšší, než předpokládaná hodnota
dodávek.

b.

Provedení stavebních prací, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem
veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění veřejné zakázky na
služby.

Veřejná zakázka na stavební práce
Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je:
a.

provedení stavebních prací

b.

provedení stavebních prací a současně i s nimi související projektová nebo
inženýrská činnost – tzn. že tyto služby (projektová a inženýrská činnost mají
charakter služby) jsou pro účely určení druhu veřejné zakázky započítávány do
předpokládané hodnoty těchto stavebních prací, nebo

c.

zhotovení stavby ve smyslu stavebního zákona – v této kategorii veřejných
zakázek na stavební práce je klíčové, aby stavba jako celek byla schopna plnit
samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci. Tato stavba může být
výsledkem stavebních či montážních prací, přičemž do předpokládané hodnoty
veřejné zakázky na stavební práce se započítají i související projektové a
inženýrské služby, pokud jsou současně se zhotovením stavby zadavatelem
zadávány.

Do předmětu veřejné zakázky na stavební práce též spadají veškeré dodávky a služby
nezbytné
k provedení předmětu veřejné zakázky, a to jsou-li poskytovány společně se stavebními
pracemi.
Za veřejnou zakázku na stavební práce se považuje rovněž veřejná zakázka, kdy
zadavateli pořizuje určité stavební práce s využitím zprostředkovatelských nebo
podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba.
Souběžné pořizování dodávek a služeb
V případě, že předmětem veřejné zakázky je kromě poskytnutí služeb i pořízení dodávky,
jedná se o veřejnou zakázku na služby pouze tehdy, pokud předpokládaná hodnota
poskytovaných služeb je vyšší než předpokládaná hodnota poskytované dodávky (zboží) –
jedná se o tzv. princip těžiště.
O veřejnou zakázku na dodávku se naopak bude jednat v případě, pokud předmětem
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veřejné zakázky je vedle samotného pořízení věci (zboží) i poskytnutí služby, přičemž tato
služba spočívá v umístění, montáži nebo uvedení takové věci (zboží) do provozu za
předpokladu, že poskytnutí služby není základním účelem veřejné zakázky, avšak
poskytnutí služby je nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky.
Souběžné pořizování stavebních prací a služeb
V případě, že předmětem veřejné zakázky je kromě poskytnutí služeb i provedení
stavebních prací, jedná se o veřejnou zakázku na služby pouze tehdy, pokud tyto stavební
práce nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke
splnění veřejné zakázky na služby.

Článek VIII

·

·

Předpokládaná hodnota
Zadavatel před zahájením zadávacího řízení stanoví předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky, tj. zadavatelem předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývajícího z plnění
veřejné zakázky. Předpokládanou hodnotu zadavatel stanoví následujícím způsobem:
Na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění,
které byly v minulosti pořizovány, přičemž přihlíží i k jiným dostupným informacím a
údajům (např. ve veřejně přístupným informacím na internetu nebo odborných publikacích
či odborných naceněních).
Nemá-li zadavatel k dispozici historické údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na
základě průzkumu trhu s požadovaným plněním nebo jiným vhodným způsobem.
Pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je vždy rozhodná cena bez daně
z přidané hodnoty.
V případě, že veřejná zakázka je rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané
hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech jednotlivých částí veřejné
zakázky. Zadavatel naopak nesmí rozdělit předmět jedné veřejné zakázky tak, aby tím
došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené pro nadlimitní nebo
podlimitní veřejné zakázky.
V případě, že má být na základě zadávacího řízení uzavřena rámcová smlouva, stanoví
zadavatel předpokládanou hodnotou veřejné zakázky (rámcové smlouvy) jako maximální
předpokládanou hodnotu všech veřejných zakázek, které mají být zadány za dobu trvání
rámcové smlouvy, nejvýše však za dobu 48 měsíců.
Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty
obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního
období (účetní období se dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, shoduje s kalendářním
rokem) povinnost ke sčítání obdobných, spolu souvisejících dodávek (nikoliv služeb) za
účetní období neplatí pro dodávky, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období
proměnlivá a zadavatel tyto dodávky pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb.
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Zadavatel je však povinen vždy dodržet
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Při vymezení toho, jaké obdobné spolu související dodávky či služby hodlá zadavatel
pořídit v průběhu účetního období, je třeba vyjít zejména z příslušného rozpočtu nebo
plánu zadavatele a rovněž z předvídatelnosti pořizování těchto dodávek či služeb
v účetním období.
Zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty dodávek, které budou pořizovány
„nahodile“ dle zcela aktuálních potřeb zadavatele, jejichž hodnota je v průběhu účetního
období proměnlivá a které nelze objektivně dopředu vůbec předvídat.
Předpokládaná hodnota na dodávky
Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na dodávky dle obecných
pravidel a v závislosti na tom, na jakou dobu je uzavírána smlouva na realizaci veřejné
zakázky.
·

Smlouva se uzavírá na dobu určitou – zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu VZ
podle předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele

·

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání nelze přesně vymezit
– zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu VZ podle předpokládané výše celkového
peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců
Předpokládaná hodnota na služby
Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na služby dle obecných
pravidel a dále stejným způsobem, jakým se stanový předpokládaná hodnota VZ na
dodávky.
Předpokládaná hodnota na stavební práce
Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na stavební práce dle
obecných pravidel. Při tomto stanovení bude vycházet zejména ze schváleného rozpočtu
stavby. Do předpokládané hodnoty VZ na stavební práce musí zadavatel rovněž započítat
předpokládanou hodnotu dodávek, avšak pouze ty, které jsou nezbytné k provedení
konkrétní veřejné zakázky na stavební práce a které případně zadavatel pro dodavatele
sám zajistí (např. od jiné osoby či sám poskytne).
Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce zadavatel naopak nesmí
zahrnout předpokládanou hodnotu dodávek či služeb, pokud tyto dodávky nebo služby
nejsou nezbytné k provedení předmětu veřejné zakázky na stavební práce.
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Limity pro zadávání veřejných zakázek
Členění veřejných zakázek

Nadlimitní VZ
Podlimitní VZ
VZ malého rozsahu

VZ na dodávky

VZ na služby

> 3 686 000 Kč
> 2 000 000 Kč
0 – 2 000 000 Kč

> 3 686 000 Kč
> 2 000 000 Kč
0 – 2 000 000 Kč

VZ na stavební
práce
> 142 668 000 Kč
> 6 000 000 Kč
0 – 6 000 000 Kč

Článek IX
Zadávací řízení
Před zahájením zadávacího řízení zadavatel učiní tyto kroky:
-

-

Určí, zda se jedná o veřejnou zakázku
Stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a skutečnost, zda se jedná o
nadlimitní veřejnou zakázku, podlimitní veřejnou zakázku nebo veřejnou zakázku
malého rozsahu.
Určí druh veřejné zakázky
Ověří, zda na danou veřejnou zakázku nelze použít zákonnou výjimku dle § 29, §
30 a §31 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Druhy zadávacích řízení
Zadávací řízení upravuje závazný procesní postup zadavatele při zadávání veřejné
zakázky. Není-li možné veřejnou zakázku zadat za použití zákonné výjimky mimo režim
zákona, zadavatel zadá veřejnou zakázku v zadávacím řízení v režimu zákona č.
134/2016 Sb., nebo v režimu veřejné zakázky malého rozsahu postupem, který upravuje
tato směrnice.
Veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb.
Zadávání veřejných zakázek, spadajících svou předpokládanou hodnotou do režimu dle
zákona č. 134/2016 Sb., se zadávání těchto zakázek řídí tímto zákonem a zároveň se řídí
platnými příkazy ministra, vztahujícími se k zadávání veřejných zakázek v režimu zákona,
platnými v momentě zahájení zadávacího řízení.
Veřejné zakázky malého rozsahu
Za veřejnou zakázku malého rozsahu se považuje taková veřejná zakázka, jejíž
předpokládaná hodnota nepřesahuje
v případě dodávek a služeb 2 000 000,- Kč,
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-

v případě stavebních prací 6 000 000,- Kč.

Veškeré uvedené částky předpokládaných hodnot zakázek jsou hodnoty bez DPH.
Zadavatel je povinen předně stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, tedy
stanovit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění
veřejné zakázky (bez
DPH). Zadavatel je dále povinen zadávat tyto veřejné zakázky transparentním a
nediskriminačním způsobem, a současně dodržet zásadu rovného zacházení.
V souvislosti se zadáváním veřejné zakázky malého rozsahu zadavatel na počátku
zadávacího procesu rozhodne, jakým způsobem zadávání veřejné zakázky zahájí, přitom
není povinen zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v zadávacím řízení.
Zadavatel zveřejní na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na veřejné zakázky malého
rozsahu, jejichž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH včetně všech jejich změn a dodatků.
Číselník NIPEZ
Číselník NIPEZ obsahuje schválené položky zboží a služeb, které jsou předmětem trhu
veřejných zakázek. Základem tohoto seznamu je číselník CPV, ze kterého jsou převzaty
kódy komodit a jejich názvy. Seznam komodit je uspořádaný do hierarchické stromové
struktury, která pomocí sdružování komodit do typizovaných skupin a kategorií umožňuje
snadné vyhledávání požadované komodity, jinak řečeno umožňuje jim danou položku
jednoznačně klasifikovat.
Seznam komodit, které budou povinně pořizovány a obměňovány prostřednictvím
elektronického nástroje (tržiště), jsou definovány číselníkem NIPEZ a zadavatel bude takto
definované povinné položky používat pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Tento Seznam komodit je přílohou č. 1.
Limit u povinně pořizovaných komodit přes elektronické tržiště je min. 50 000,- kč bez
DPH/rok, přičemž komoditou se rozumí i skupina spolu souvisejících komodit v jedné
komoditní kategorii.
Komodity

Povinné

Předpokládaná
hodnota
Do 50 000,kč/rok

Způsob zadání

Zakázka zadána
postupem mimo
režim

Stručný popis

Výzva jednomu dodavateli
k předložení cenové nabídky či
přímá objednávka plnění,
rozhodnutí pověřené osoby
zadavatele na základě předložené
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nabídky, uzavření smlouvy.
Povinné

50 000 100 000,- kč/rok

Zakázka zadána
prostřednictvím
elektronického
nástroje
Tendermarket

Zakázka zadána pomocí Přímého
zadání v elektronickém nástroji,
osloven jeden uchazeč, zadavatel
postupuje dle pokynů etržiště,
nabídky jsou podávány
elektronicky

Povinné

100 000 750 000,- kč/rok

Zakázka zadána
prostřednictvím
elektronického
nástroje
Tendermarket

Zakázka zadána uzavřenou
výzvou v elektronickém nástroji,
osloveni min. tři uchazeči,
zadavatel postupuje dle pokynů
etržiště, nabídky jsou podávány
elektronicky

Povinné

750 000 - 2
000 000,- kč/rok

Zakázka zadána
prostřednictvím
elektronického
nástroje
Tendermarket

Zakázka zadána otevřenou
výzvou v elektronickém nástroji,
osloveni min. pět uchazečů,
zadavatel postupuje dle pokynů
etržiště, nabídky jsou podávány
elektronicky

Nepovinné Do 2 000 000,- kč Zakázka zadána
Výzva min. jednomu dodavateli
mimo režim zákona k předložení cenové nabídky či
přímá objednávka plnění,
rozhodnutí pověřené osoby
zadavatele na základě předložené
nabídky či nabídek, uzavření
smlouvy.

Používání e-tržišť a jiných elektronických nástrojů
Používání e-tržišť a jiných elektronických nástrojů je povinné dle platných nařízení
zřizovatele. Pokud není u veřejných zakázek malého rozsahu stanoveno povinné
používání e-tržiště zřizovatelem, může zadavatel používat elektronické tržiště pro
zadávání těchto zakázek dle vlastního výběru.
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se vztahuje na zadávání veřejných zakázek,
jejichž předmětem jsou vyjmenované povinné komodity obsažené v příloze č.1, přičemž
jde o následující veřejné zakázky:
veřejné zakázky malého rozsahu s minimální předpokládanou hodnotou
5 000,- kč bez DPH
veřejné zakázky zadávané na základě uzavřené rámcové smlouvy.
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Mimořádné nákupy
Mimořádnými nákupy se rozumí pořízení zboží či služeb, které mají zákonem, příkazem
ministra nebo touto směrnicí určen postup k jejímu pořízení a to v naléhavých případech,
kdy je žádoucí vyhnout se jakýmkoliv časovým prodlevám, jelikož hrozí újma na majetku,
narušení chodu nemocnice nebo ohrožení zdraví osob. Mimořádný nákup může vzniknout
z nemožnosti předpovídat vznik takové potřeby, nebo je neefektivní a neekonomické držet
zboží trvale skladem či při opakovaných prodlevách při výběrových řízeních při nákupu
zboží, kdy dojde k úplnému vyčerpání skladových zásob. V takovém případě je nutné
nákup učinit v co nejkratším možném čase a tyto nákupy mohou být pořízeny s mírnějšími
pravidly pro danou komoditu nebo zcela mimo pravidla pouze na základě objednávky.
Pořízení komodity prostřednictvím mimořádného nákupu musí předcházet individuální
posouzení a řádné zdůvodnění mimořádného nákupu, které bude tvořit přílohu
schvalovacího protokolu. Každý jednotlivý mimořádný nákup musí být nejprve schválen
ředitelem nemocnice.
Schvalovací proces nákupu
Při vzniku požadavku na pořízení zboží či služby předloží předkladatel požadavek na
schvalovacím protokolu nákupu, kde uvede, kdo nákup požaduje, zdůvodnění nákupu,
datum a další náležitosti schvalovacího protokolu. Schvalovací protokol se předkládá
správci nemocnice a to vždy před samotným nákupem. Minimální hodnota nákupu musí
dosahovat alespoň 1000,- Kč. Pro nákupy pod touto hodnotou není povinnost předkládat
schvalovací protokol.

Uveřejňování a účinnost smluv
Proces zadávání všech veřejných zakázek se řídí také zákonem č. 340/2015 Sb. o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).

V Bílé Vodě dne 30. 8. 2018

MUDr. Pavlína Danielová
zástupce ředitele
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Příloha č.1 směrnice Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány
prostřednictvím elektronického tržiště
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Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím
elektronického tržiště
Seznam komodit , které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště je
stanoven pomocí klasifikace CPV a komoditních kategorií číselníku NIPEZ. Komoditní kategorie
číselníku NIPEZ jsou v seznamu šedivě podbarveny vhodně seskupují vybrané CPV kódy.
Předpokládaná hodnota zakázky realizovaná prostřednictvím elektronického tržiště
Tendermarket musí být minimálně 5 000 Kč.
Kód

Název

01

Paliva a elektrická energie[1]

09110000-3
09111000-0
09111100-1
09111200-2
09111210-5
09111220-8
09111300-3
09111400-4
09112000-7
09112100-8
09112200-9

Tuhá paliva
Uhlí a paliva vyrobená z uhlí
Uhlí
Tuhá paliva vyrobená z uhlí
Černé uhlí a černouhelné brikety
Brikety
Fosilní paliva
Paliva na bázi dřeva
Lignit a rašelina
Hnědé uhlí a lignit hnědouhelné brikety
Rašelina

09113000-4
09120000-6
09121100-4
09122000-0
09123000-7
09135000-4
09135100-5
09135110-8
09310000-5
09330000-1
09331000-8
09331100-9
09331200-0
09332000-5

Koks
Plynná paliva
Svítiplyn nebo podobné plyny
Propan a butan
Zemní plyn
Palivové oleje
Topné oleje
Spalitelné oleje s nízkým obsahem síry
Elektrická energie
Solární energie
Solární panely
Solární kolektory pro výrobu tepla
Solární fotovoltaické moduly
Instalace a montáž solárních zařízení

03

Kancelářská technika a zařízení

30120000-6
30121000-3
30121100-4
30121200-5
30121300-6
30121400-7
30121430-6
30140000-2
30141000-9
30141100-0
30141200-1
30141300-2
30142000-6
30142100-7
30142200-8
30150000-5
30151000-2

Zařízení pro fotokopírování a ofsetové tiskařské zařízení
Zařízení fotokopírování a termokopírování
Fotokopírovací stroje
Zařízení pro fotokopírování
Rozmnožovací zařízení
Rozmnožovací stroje
Digitální rozmnožovací stroje
Počítací a účtovací stroje
Počítací stroje
Kapesní elektronické kalkulačky
Stolní kalkulačky
Kalkulačky s tiskem
Účtovací stroje a pokladny
Účtovací stroje
Pokladny
Psací stroje
Elektrické psací stroje

04

Spotřební materiál pro kancelářskou techniku a média pro ukládání dat

30125000-1
30125100-2
30125110-5
30125120-8
30125130-1

Části a příslušenství fotokopírovacích strojů
Zásobníky tonerů
Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje
Tonery pro fotokopírovací stroje
Tonery pro střediska zpracování dat a výzkumná a dokumentační střediska
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30152000-9
30192113-6
30234000-8
30234100-9
30234200-0
30234300-1
30234400-2
30234500-3
30234600-4
30234700-5

Součásti a příslušenství psacích strojů
Inkoustové náplně
Média pro ukládání dat
Magnetické disky
Optické disky
Kompaktní disky (CD)
DVD
Paměťová archivační média
Flash paměť
Magnetické pásky

06

Počítače a stroje na zpracování dat

30210000-4
30211000-1
30211200-3
30211300-4
30211400-5
30213000-5
30213100-6
30213200-7
30213300-8
30213400-9
30213500-0
30214000-2
30215000-9
30215100-0

Stroje na zpracování dat (technické vybavení)
Hlavní počítače
Technické vybavení pro hlavní počítače
Počítačové platformy
Počítačové konfigurace
Osobní počítače
Přenosné počítače
Tablety (PC)
Stolní počítač
Centrální řídící jednotky pro osobní počítače
Kapesní počítače
Pracovní stanice
Mikropočítačové technické vybavení
Centrální řídící jednotky pro mikropočítače

30216000-6
30230000-0
30231000-7
30231100-8
30231200-9
30231300-0
30231310-3
30231320-6
30232000-4
30232100-5
30232110-8
30232120-1
30232130-4
30232140-7
30232150-0
30233000-1
30233100-2
30233110-5
30233120-8
30233130-1
30233131-8
30233132-5
30233140-4
30233141-1
30233150-7
30233151-4
30233152-1
30233153-8
30233160-0
30233161-7
30233170-3
30233180-6
30233190-9
30236000-2
30236100-3
30236110-6
30236111-3
30236112-0

Magnetická nebo optická čtecí zařízení
Zařízení související s počítači
Počítačové monitory a konzoly
Počítačové terminály
Konzoly
Zobrazovací jednotky
Ploché monitory
Dotykové monitory
Periferní vybavení
Tiskárny a kresliče
Laserové tiskárny
Jehličkové tiskárny
Barevné grafické tiskárny
Kresliče
Inkoustové tiskárny
Archivovací a čtecí zařízení
Počítačové paměťové jednotky
Magnetické kartové paměťové jednotky
Magnetické páskové paměťové jednotky
Magnetické diskové paměťové jednotky
Disketové jednotky
Diskové jednotky
Ukládací zařízení s přímým přístupem (DASD)
Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
Optické diskové jednotky
Zařízení pro čtení/vypalování kompaktních disků (CD)
Zařízení pro čtení/vypalování DVD
Zařízení pro čtení/vypalování CD a DVD
Páskové jednotky
Zařízení pro manipulaci s kazetami
Karuselové jednotky
Archivační zařízení flash paměť
Řídící jednotka diskové paměti
Různé počítačové vybavení
Rozšíření paměti
Paměť RAM
Dynamická paměť s přímým přístupem (DRAM)
Statická paměť s přímým přístupem (SRAM)

30236113-7

Synchronní dynamická paměť s přímým přístupem (SDRAM)
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30236114-4
30236115-1
30236120-9
30236121-6
30236122-3
30236123-0
30236200-4
30237000-9
30237100-0
30237110-3
30237120-6
30237121-3
30237130-9
30237131-6
30237132-3
30237133-0
30237134-7
30237135-4
30237136-1
30237140-2
30237200-1
30237210-4
30237220-7
30237230-0
30237240-3
30237250-6

Dynamická paměť Rambus s přímým přístupem (RDRAM)
Synchronní grafická paměť s přímým přístupem (SGRAM)
Paměť pouze pro čtení (ROM)
Programovatelná paměť pouze pro čtení (PROM)
Vymazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení (EPROM)
Elektronicky vymazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení (EEPROM)
Zařízení pro zpracovávání dat
Součásti příslušenství a doplňky pro počítače
Součásti počítačů
Síťová rozhraní
Vstupní kanály počítače
Sériové infračervené porty
Počítačové karty
Elektronické karty
Rozhraní USB (univerzální sériová sběrnice)
Adaptéry a rozhraní PCMCIA (Mezinárodní asociace pro paměťové karty osobních počítačů)
Grafické akcelerátory
Karty pro síťová rozhraní
Zvukové karty
Základní desky
Počítačová příslušenství
Ochrana proti vyzařování monitorů
Podložky pod myš
Vyrovnávací paměti
Webová kamera
Čisticí příslušenství k počítačům

30237251-3
30237252-0
30237253-7
30237260-9
30237270-2
30237280-5
30237290-8
30237295-3
30237300-2
30237310-5
30237320-8
30237330-1
30237340-4
30237350-7
30237360-0
30237370-3
30237380-6
30237400-3
30237410-6
30237420-9
30237430-2
30237440-5
30237450-8
30237460-1
30237461-8
48820000-2
48821000-9
48822000-6
48823000-3
48824000-0
48825000-7

Čisticí sady k počítačům
Rozprašovače se stlačeným vzduchem
Protiprachové kryty počítačového zařízení
Rameno pro upevnění monitoru na zeď
Pouzdra na přenosné počítače
Síťové příslušenství
Podložky zápěstí ke klávesnici
Ochranné kryty klávesnice
Doplňky k počítačům
Zásobníky pro tiskárny
Diskety
Kazety DAT
Kazety DLT
Datové kazety
Kazety LTO
Záznamové kazety
CD-ROM
Příslušenství pro vkládání dat
Počítačová myš
Pákové ovladače
Světelná pera
Kulové ovládače
Grafické tablety
Počítačové klávesnice
Programovatelné klávesnice
Servery
Síťové servery
Počítačové servery
Souborové servery
Obsluhy tisku
Webové servery

08

Mobilní telefony a příslušenství

32250000-0
32251000-7
32251100-8
32252000-4
32252100-5
32252110-8

Mobilní telefony
Telefony do automobilů
Sada hands-free
GSM telefony
Hands-free mobilní telefony
Hands-free mobilní telefony (bezdrátové)
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09

Telekomunikační zařízení a infrastruktura

32550000-3
32551000-0
32551100-1
32551200-2
32551300-3
32551400-4
32551500-5
32552000-7
32552100-8
32552110-1
32552120-4
32552150-3
32552160-6
32552300-0
32552310-3
32552320-6
3255233032552400-1
32552410-4
32552420-7
32552430-0
32552500-2
32552520-8
32552600-3

Telefonní zařízení
Telefonní kabely a příbuzné zařízení
Telefonní spojky
Telefonní ústředny
Telefonní sluchátkové sady
Telefonní sítě
Telefonní kabely
Elektrické přístroje pro telefony nebo telegrafické
Telefonní sady
Bezdrátové telefony
Nouzové telefony
Telefony pro zrakově postižené
Telefony pro sluchově postižené
Telefonické nebo telegrafické spínací přístroje
Digitální telefonní ústředny
Multiplexery
Telefonní spínací přístroje
Audio-kmitočtové přístroje na přeměnu signálu
Modemy
Kmitočtové konvertory
Kódovací zařízení
Teletextové přístroje
Telexové zařízení
Vstupní telefony

32553000
32560000-6
32561000-3
32562000-0
32562100-1
32562200-2
32562300-3
32570000-9
32572000-3
32572100-4
32572200-5
32580000-2
32581000-9
32581100-0
32581110-3
32581120-6
32581130-9
32581200-1
32581210-4
32582000-6
32583000-3
32584000-0

Součásti elektrických telefonických nebo telegrafických přístroj
Skleněné vlákna
Spojovací materiály pro optické vlákna
Optické kabely
Optické kabely pro přenos informací
Optické telekomunikační kabely
Optické kabely pro přenos da
Komunikační zařízení
Komunikační kabely
Komunikační kabely s několikanásobným elektrickým vodičem
Komunikační kabely s koaxiálním vodičem
Datová zařízení
Zařízení pro datovou komunikaci
Pro přenos dat kabelové
Zařízení pro přenos dat s několikanásobným elektrickým vodičem
Zařízení pro přenos dat kabelové s koaxiálním vodičem
Zařízení pro přenos dat pro speciální aplikace
Faxová zařízení
Příslušenství a komponenty k faxovým zařízením
Datová média
Zvuková a datová media
Media na přenos dat

10

Audiovizuální a fotografická technika

32310000-9
32320000-2

Rozhlasové přijímače
Televizní a audiovizuální přístroje

32321000-9
32321100-0
32321200-1
32321300-2
32322000-6
32323000-3
32323100-4
32323200-5
32323300-6
32323400-7
32324000-0
32324100-1
32324200-2
32324300-3

Videoprojektory
Filmové přístroje
Audiovizuální přístroje
Audiovizuální materiály
Multimediální přístroje
Video monitory
Barevné video monitory
Černobílé video monitory
Videopřístroje
Přehrávací videopřístroje
Televize
Barevné televize
Černobílé televize
Televizní přístroje
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32324310-6
32324400-4
32324500-5
32324600-6
32330000-5
32331000-2
32331200-4
32331300-5
32331500-7
32331600-8
32332000-9
32332100-0
32332200-1
32332300-2
32333000-6
32333100-7
32333200-8
32333300-9
32333400-0
32340000-8
32341000-5
32342000-2
32342100-3
32342200-4
32342300-5
32342400-6

Satelitní antény
Televizní antény
Voliče kanálů
Set-top-boxy
Přístroje pro nahrávání a reprodukci zvuku a obrazu
Točny
Přehrávače kazet
Zvukové reprodukční přístroje
Přístroje pro nahrávání rekordéry
MP3 přehrávače
Magnetofony
Diktafony
Telefonní záznamníky
Přístroje pro záznam zvuku
Přístroje pro nahrávání a reprodukci obrazu
Videorekordéry
Videokamery
Přístroje pro reprodukci obrazu
Videopřehrávače
Mikrofony a reproduktory
Mikrofony
Reproduktory
Hlavová sluchátka
Sluchátka
Sady mikrofonů a reproduktorů
Akustické přístroje

32342411-6
32342412-3
32344200-8
32344280-2
32351310-4
32354300-2
32354600-5
32360000-4
38650000-6
38651000-3
38651100-4
38651200-5
38651600-9
38652100-1
38652120-7
38653100-8
38653110-1
38653111-8
38653400-1

Minireproduktory
Běžné reproduktory
Radiopřijímače
Přenosná rádia
Audiokazety
Film pro fotografii
Video kazety
Interkomunikační zařízení
Fotografické vybavení
Fotografické přístroje
Objektivy
Těla fotografických přístrojů
Digitální fotografické přístroje
Promítací přístroje
Video projektory
Blesky
Fotografické bleskové žárovky
Fotografické bleskové kostky
Projekční plátna

11

Kancelářské potřeby

22810000-1
22813000-2
22814000-9
22815000-6

Rejstříky z papíru nebo lepenky
Účetní knihy
Bloky stvrzenek
Zápisníky

22816000-3
22816100-4
22816200-5
22816300-6
22817000-0
22819000-4
22830000-7
22831000-4
22832000-1
30190000-7
30191000-4
30191100-5
30191110-8
30191120-1

Bloky
Poznámkové bloky
Stenografický blok
Samolepicí bločky
Diáře nebo osobní kalendáře
Adresáře
Sešity
Náhradní vložky do školních poznámkových bloků
Školní papír
Různé kancelářské zařízení a potřeby
Kancelářské zařízení mimo nábytku
Zařízení pro archivaci dokumentů
Karuselový systém na vizitky
Stojany na časopisy

Uvolnil:

Distribuce:

Verze:

Strana:

Zdeňka Jurićová, DiS.

Intranet

01

18 z 31

30191130-4
30191200-6
30191400-8
30192000-1
30192100-2
30192110-5
30192111-2
30192112-9
30192121-5
30192122-2
30192123-9
30192124-6
30192125-3
30192126-0
30192127-7
30192130-1
30192131-8
30192132-5
30192133-2
30192134-9
30192150-7
30192151-4
30192152-1
30192153-8
30192154-5
30192155-2

Svorkový držák na spisy
Zpětné projektory
Skartovačky
Kancelářské potřeby
Mazací pryž
Inkoustové výrobky
Razítkové polštářky
Barvící pásky
Kuličková pera
Plnící pera
Pera s plstěným hrotem
Fixy
Značkovače
Technická pera
Držáky na pera
Tužky
Tužky s tuhou v pevné pochvě
Náhradní tuhy do tužek
Ořezávátka tužek
Držáky na tužky
Nastavitelná datovací razítka
Pečetidla
Nastavitelná číselná razítka
Textová razítka
Náhradní razítkové polštářky
Držáky na kancelářská razítka

30192160-0
30192170-3
30192200-3
30192300-4
30192310-7
30192320-0
30192330-3
30192340-6
30192350-9
30192600-7
30192700-8
30192800-9
30192900-0
30192910-3
30192920-6
30192930-9
30192940-2
30193000-8
30193100-9
30193200-0
3019330030193400-2
30193500-3
30193600-4
30193700-5
30193800-6
30193900-7
30194000-5
30194100-6
30194200-7
30194210-0
30194220-3
30194300-8
30194310-1
30194320-4
301944003019450030194600-1

Korektory
Nástěnky
Měřící pásma
Inkoustové pásky
Pásky do psacích strojů
Pásky do tiskáren
Pásky a kotouče do kalkulaček
Faxové pásky
Pásky do pokladen
Kreslicí tabule
Papírnické zboží
Samolepící štítky
Korekční prostředky
Korekční pásky
Korekční tekutina
Korekční pera
Náplně do korekčních per
Organizéry a příslušenství
Dělicí přepážky do zásuvek
Přihrádky na dopisy nebo organizéry
Závěsné organizéry
Zarážky na knihy
Stojany na tiskoviny
Stojánky na diáře nebo kalendáře
Krabice na ukládání spisů
Držáky na vzkazy
Držáky kopií
Rýsovací potřeby
Křivítka
Pásky filmy a jiné pomůcky na přilepení výkresů
Pásky a jiné pomůcky na přilepení výkresů
Lepicí filmy
Rýsovací soupravy sady a papíry
Rýsovací soupravy nebo sady
Rýsovací papíry
Kryty rýsovacích stolů
Pomůcky pro psaní písmen
Úhloměry
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30194700-2
30194800-3
30194810-6
30194820-9
30194900-4
30195000-2
30195100-3
30195200-4
30195300-5
30195400-6
30195500-7
30195600-8
30195700-9
30195800-0
30195900-1
30195910-4
30195911-1
30195912-8
30195913-5
30195920-7
30195921-4
30196000-9
30196100-0
30196200-1
30197000-6
30197100-7

Šablony
Příložníky a trojúhelníky
Příložníky
Trojúhelníky
Ochranné kryty pracovní plochy
Tabule
Plánovací tabule a příslušenství
Elektronické tabule a příslušenství
Listové tabule a příslušenství
Suché stírací tabule a příslušenství
Křídové tabule a příslušenství
Vývěskové tabule a příslušenství
Čistící sady na tabule a příslušenství
Závěsné věšáky a držáky
Bílé a magnetické tabule
Bílé tabule
Příslušenství k bílým tabulím
Stojany k bílým tabulím
Stojany k flipchartům
Magnetické tabule
Stírací pomůcky k magnetickým tabulím
Plánovací systémy
Plánovače porad
Termínové kalendáře a náhradní vložky
Drobné kancelářské vybavení
Sešívací svorky cvočky napínáčky

30197110-0
30197120
30197130-6
30197200-8
30197210-1
30197220-4
30197221-1
30197300-9
30197310-2
30197320-5
30197321-2
30197330-8
30197400-0
30197600-2
30197610-5
30197620-8
30197621-5
30197630-1
30197640-4
30197641-1
30197642-8
30197643-5
30197644-2
30199000-0
30199100-1
30199110-4
30199120-7
30199130-0
30199140-3
30199200-2
30199210-5
30199220-8
30199230-1
30199240-4
30199300-3
30199310-6
30199320-9
30199330-2

Sponky
Cvočky
Napínáčky
Kroužkové vazače a kancelářské sponky
Kroužkové vazače
Sponky na papír
Držáky na kancelářské sponky
Otevírače dopisů sešívačky a děrovačky
Otevírače dopisů
Sešívačky
Odstraňovače sešívacích svorek
Děrovačky
Navlhčovač známek
Zpracovaný papír a lepenka
Vrstvený papír a lepe
Papír určený k psaní
Bloky k flipchartům
Papír určený k tisku
Přímopropisovací nebo jiný kopírovací papír
Termografický papír
Fotokopírovací a xerografický papír
Fotokopírovací papír
Xerografický papír
Kancelářské potřeby z papíru a ostatní zboží
Uhlový papír přímopropisovací papír papírové rozmnožovací blány a samopropisovací papír
Uhlový papír
Přímopropisovací papír
Samopropisovací papír
Papírové rozmnožovací blány
Obálky dopisnice a korespondenční lístky
Dopisnice
Korespondenční lístky
Obálky
Dopisní sady
Ražený nebo perforovaný papír
Ražený nebo perforovaný papír určený k tisku
Ražený nebo perforovaný papír určený k psaní
Papír pro počítačové tiskárny v kontinuální formě
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30199340-5
30199400-4
30199410-7
30199500-5
30199600-6
39260000-2
39261000-9
39263000-3
39263100-4
39264000-0
39265000-7

Papír v kontinuální formě
Gumovaný nebo lepicí papír
Samolepicí papír
Pořadače přihrádky na dopisy a dokumenty a podobné výrobky
Přihrádky na kancelářské potřeby
Schránky na ukládání papírů a vybavení pracovních stolů
Schránky na ukládání papírů
Vybavení pracovních stolů
Sady na pracovní stoly
Součásti rychlovazačů nebo pořadačů
Háčky a očka

12

Tiskařské výrobky

22100000-1
22110000-4
22114000-2
22114100-3
22114300
22114310-8
22114311-5
22114500-7
22120000-7
22121000-4
22130000-0
22140000-3
22150000-6

Tištěné knihy brožury a letáky
Tištěné knihy
Slovníky mapy hudebniny a ostatní knihy
Slovníky
Mapy
Katastrální mapy
Plány
Encyklopedie
Publikace
Technické publikace
Seznamy
Letáky
Brožury

22160000-9
22460000-2
22461000-9
22461100-0
22462000-6
22820000-4
22821000-1
22822000-8
22822100-9
22822200-0
30199700-7
30199710-0
30199711-7
30199712-4
30199713-1
30199720-3
30199730-6
30199731-3
30199740-9
30199750-2
30199760-5
30199761-2
30199762-9
30199763-6
30199770-8
30199780-1
30199790-4
30199791-1
30199792-8
30199793-5

Brožurky
Reklamní materiály obchodní katalogy a příručky
Katalogy
Držáky papíru na poznámky a seznamy
Reklamní materiály
Tiskopisy
Volební tiskopisy
Obchodní tiskopisy
Obchodní tiskopisy v kontinuální formě
Obchodní tiskopisy v jiné než kontinuální formě
Tištěné papírnické výrobky jiné než tiskopisy
Tištěné obálky
Tištěné obálky s oknem
Tištěné obálky bez okna
Tištěné rentgenové obálky
Poznámkový papír
Navštívenky
Držáky navštívenek
Děkovné karty
Kupóny
Štítky
Štítky s čárovým kódem
Visačky na zavazadla
Štítky na ochranu před krádeží
Stravenky
Psací podložky
Rozvrhy
Nástěnné plánovače
Kalendáře
Podstavce na diáře
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Čistící prostředky a jiné drogistické zboží

33711900-6
33760000-5
33761000-2
33762000-9
33763000-6
33764000-3
33770000-8
33771000-5

Mýdlo
Toaletní papír kapesníky ruční utěrky a ubrousky
Toaletní papír
Papírové kapesníky
Papírové ruční utěrky
Papírové ubrousky
Papírové hygienické výrobky
Hygienické papírové výrobky
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33772000-2
39224000-8
39224100-9
39224200-0
39800000-0
39810000-3
39811000-0
39811100-1
39811110-4
39811200-2
39812000-7
39812100-8
39812300-0
39812400-1
39813000-4
39820000-6
39821000-3
39822000-0
39830000-9
39831000-6
39831100-7
39831200-8
39831210-1
39831220-4
39831230-7
39831240-0

Papírové výrobky na jedno použití
Kartáčnické výrobky různých typů
Košťata
Kartáče
Čisticí a lešticí výrobky
Vonné přípravky a vosky
Přípravky pro parfemování nebo deodoraci místností
Osvěžovače vzduchu
Dávkovače osvěžovačů vzduchu
Dezinfektanty vzduchu
Leštidla a krémy
Leštidla na podlahu
Leštící vosky
Prostředky na zametání
Čisticí pasty a prášky
Organické povrchově aktivní prostředky
Čpavkové čisticí prostředky
Žíravé čisticí prostředky
Čistící prostředky
Prací prostředky
Olejové dispergovadlo
Detergenty
Detergenty do myček na nádobí
Odmašťovací činidla
Pohlcovače tuku
Čisticí směsi

39831250-3
39831300-9
39831400-0
39831500-1
39831600-2
39831700-3
39832000-3
39832100-4
39833000-0

Máchací roztoky
Čisticí prostředky na podlahy
Čisticí prostředky na monitory a obrazovky
Čisticí prostředky pro automobily
Čisticí prostředky pro WC
Automatické dávkovače mýdla
Prostředky na mytí nádobí
Prášek na mytí nádobí
Prostředky proti prachu
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Nábytek

39110000-6
39111000-3
39111100-4
39112000-0
39112100-1
39113000-7
39113100-8
39113200-9
39113300-0
39113500-2
39113600-3
39120000-9
39121000-6
39121100-7
39121200-8
39122000-3
39122100-4
39122200-5
39130000-2
39131000-9
39131100-0
39132000-6
39132100-7
39132200-8
39132300-9
39132400-0
39132500-1
39133000-3

Sedadla židle a související výrobky a jejich díly
Sedadla
Otáčivá sedadla
Židle
Židle k jídelním stolům
Různá sedadla a židle
Křesla
Pohovky
Lavicová sedadla
Stoličky
Lavice
Stoly skříně psací stoly a knihovny
Psací stoly a stoly
Psací stoly
Stoly
Skříně a knihovny
Skříně
Knihovny
Kancelářský nábytek
Kancelářské police
Archivační police
Archivační systémy
Registratury
Kartoteční skříně
Závěsné kartotéky
Karuselové systémy
Kancelářské vozíky
Výstavní skříně
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39134000-0
39134100-1
39135000-7
39135100-8
39136000-4
39140000-5
39141000-2
39141100-3
39141200-4
39141300-5
39141400-6
39141500-7
39143121-0
39143200-8
39143210-1
39143310-2
39144000-3
39150000-8
39151000-5
39151100-6
39151200-7
39151300-8
39153000-9
39153100-0
39155000-3
39155100-4

Počítačový nábytek
Počítačové stoly
Třídící stoly
Třídící rámy
Věšáky a ramínka
Domácí nábytek
Kuchyňský nábytek a zařízení
Police
Pracovní plochy
Kuchyňské skříňky
Kuchyňské linky
Digestoře
Šatní skříně
Nábytek pro jídelny
Jídelní stoly
Konferenční stolky
Nábytek pro koupelny
Různý nábytek a vybavení
Různý nábytek
Regály
Pracovní stoly
Modulový nábytek
Nábytek do konferenčních místností
Držáky na knihy
Nábytek pro knihovny
Zařízení pro knihovny

39156000-0
39157000-7
39160000-1
39162000-5
39162100-6
39162110-9
39162200-7

Nábytek pro haly a recepce
Části nábytku
Školní nábytek
Vzdělávací vybavení
Vybavení pro výuku
Doplňky pro výuku
Školící pomůcky a zařízení
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Zařízení a vybavení interiéru

39220000-0
39221000-7
39221100-8
39221110-1
39221120-4
39221121-1
39221122-8
39221123-5
39221130-7
39221140-0
39221150-3
39221160-6
39221170-9
39221180-2
39221190-5
39221200-9
39221210-2
39221220-5
39221230-8
39221240-1
39221250-4
39221260-7
39223000-1
39223100-2
39223200-3
39240000-6
39241000-3
39241100-4
39241110-7
39241120-0

Kuchyňské zařízení domácí potřeby a zařízení pro pohostinství
Kuchyňské zařízení
Kuchyňské nádobí
Nádobí
Šálky a sklenice
Šálky
Hrnečky
Nápojové sklo
Nádoby na potraviny
Nádoby na vodu
Izolační lahve
Podnosy
Sušáky
Kuchyňské potřeby
Držák na talíře
Stolní nádobí
Talíře
Mísy mělké
Misky
Mísy hluboké
Karafy
Odpadkové koše
Lžíce a vidličky
Lžíce
Vidličky
Nožířské zboží
Nože a nůžky
Nože
Jídelní nože pro stolování
Kuchyňské nože

Uvolnil:

Distribuce:

Verze:

Strana:

Zdeňka Jurićová, DiS.

Intranet

01

23 z 31

39241130-3
39241200-5
39290000-1
39291000-8
39292000-5
39292100-6
39292110-9
39292200-7
39292300-8
39292400-9
39292500-0
39293000-2
39293100-3
39293200-4
39293400-6
39298000-7
39298100-8
39298200-9
39298300-0
39298800-5
39298900-6
39298910-9
39299000-4
39299200-6
39299300-7
39710000-2

Užitkové nože
Nůžky
Různé vybavení interiérů
Zařízení pro prádelny
Školní břidlicové tabulky a tabule a nástroje k psaní nebo kreslení
Břidlicové tabulky k psaní
Stírací pomůcky na tabule
Umělé výrobky
Kreslicí náčiní
Psací náčiní
Pravítka
Umělé ovoce
Umělé květiny
Umělá tráva
Školní břidlicové tabulky a tabule k psaní nebo kreslení
Sošky ornamenty; rámy na fotografie nebo obrazy a zrcadla
Rámy na fotografie
Obrazové rámy
Vázy
Akvária
Různé dekorační předměty
Vánoční stromky
Stolní a domácenské sklo
Bezpečnostní sklo
Skleněná zrcadla
Elektrické přístroje pro domácnost

39711000-9
39711100-0
39711110-3
39711120-6
39711121-3
39711122-0
39711123-7
39711124-4
39711130-9
39711200-1
39711210-4
39711211-1
39711300-2
39711310-5
39711320-8
39711330-1
39711340-4
39711350-7
39711360-0
39711361-7
39711362-4
39711400-3
39711410-6
39711420-9
39711430-2
39711440-5
39711500-4
39712000-6
39712300-9
39713000-3
39713100-4
39713200-5
39713210-8
39713211-5
39713300-6
39713400-7
39713410-0
39713420-3

Elektrická zařízení domácnosti pro použití v kontaktu s potravinami
Chladničky a mrazničky
Kombinovaná chladící a mrazící zařízení
Mrazničky
Pultové mrazničky
Mrazničky pro domácnosti
Mrazničky skříňového typu
Průmyslové mrazničky
Chladničky
Kuchyňské roboty
Mixéry
Kuchyňské mixéry
Elektrotepelné přístroje
Elektrické přístroje na přípravu kávy
Elektrické přístroje na přípravu čaje
Elektrické opékače topinek
Ohřívače talířů
Waflovače
Trouby
Elektrické trouby
Mikrovlnné trouby
Opékače ohřívací tělíska varné desky a varná tělíska
Opékače
Ohřívací tělíska
Varné desky
Varná tělíska
Otvíráky na konzervy
Elektrická zařízení domácnosti pro užití v kontaktu s lidským tělem
Vysoušeče rukou
Elektrická zařízení domácností pro čištění a žehlení
Myčky na nádobí
Pračky a sušičky na prádlo
Pračky spojené se sušičkou
Sušící a žehlící jednotky
Drtiče odpadků
Stroje pro údržbu podlah
Stroje na čištění podlah
Leštiče podlah
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39713430-6
39713431-3
39713500-8
39713510-1
39714000-0
39714100-1
39714110-4
39715000-7
39715100-8
39715200-9
39715210-2
39715220-5
39715230-8
39715240-1
39715300-0
39716000-4
39717000-1
39717100-2
39717200-3
39720000-5
39721000-2
39721100-3
39721200-4
39721300-5
39721310-8
39721320-1

Vysavače
Příslušenství k vysavačům
Elektrické žehličky
Napařovací žehličky
Ventilační nebo recyklační kryty
Ventilátory
Odsávací ventilátory
Ohřívače vody a vytápění budov instalatérská zařízení
Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače
Topenářské zařízení
Zařízení pro ústřední vytápění
Elektrické topné odpory
Elektrické přístroje pro vytápění půdy
Elektrické přístroje pro vytápění prostoru
Instalatérská zařízení
Součásti elektrických zařízení domácností
Větráky a klimatizační zařízení
Větráky
Klimatizační zařízení
Neelektrické stroje pro domácnost
Zařízení domácnosti pro vaření nebo topení
Přístroje na vaření používané v domácnostech
Plynové ledničky
Neelektrické ohřívače vzduchu a výměníky
Ohřívače vzduchu
Vzduchové vysoušeče

39721321-8
39721400-6
39721410-9
39721411-6
39722000-9
39722100-0
39722200-1
39722300-2

Kompresorové vysoušeče
Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody
Plynová zařízení
Plynové ohřívače
Části sporáků vařičů ohřívačů talířů a domácího příslušenství
Části sporáků
Části vařičů
Části ohřívačů talířů

38

Elektroinstalační materiál

31400000-0
31410000-3
31411000-0
31420000-6
31421000-3
31422000-0
31430000-9
31431000-6
31432000-3
31433000-0
31434000-7
31440000-2
31500000-1
31510000-4
31512000-8
31512100-9
31512200-0
31512300-1
31514000-2
31517000-3
31519000-7
31519100-8
31519200-9
31520000-7
31521000-4
31521100-5
31521200-6
31521300-7
31521320-3

Akumulátory galvanické články a baterie
Galvanické články
Alkalické baterie
Galvanické baterie
Olověné baterie
Jednotky bateriových zdrojů
Elektrické akumulátory
Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové akumulátory
Ocelo-niklové akumulátory
Lithiové akumulátory
Baterie
Elektrické zdroje světla a svítidla
Elektrické žárovky
Halogenové žárovky s wolframovým vláknem
Halogenové žárovky lineární
Halogenové žárovky dvoukolíčkové
Halogenové žárovky dichroické
Výbojky
Obloukové lampy
Žárovky a neonové žárovky
Žárovky
Neonové žárovky
Lampy a svítidla
Lampy
Stolní lampy
Stojací lampy
Přenosná elektrická svítidla
Elektrické svítilny
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31521330-6
31524000-5
31524100-6
31524120-2
31527000-6
31527200-8
31527210-1
31527260-6
31527270-9
31530000-0
31531000-7
31531100-8
31532000-4
31532100-5
31532110-8
31532120-1
31532200-6
31532210-9
31532300-7
31532310-0
31532400-8
31532500-9
31532510-2
31532600-0
31532700-1
31532900-3

Nabíjející přenosná elektrická svítidla
Stropní a nástěnná svítidla
Stropní svítidla
Stropní světla
Bodové reflektory
Venkovní svítidla
Lucerny
Osvětlovací systémy
Osvětlení nástupišť
Části lamp a osvětlovacího zařízení
Žárovkové baňky
Elektrické trubice
Části lamp a svítidel
Trubicová svítidla
Trubicové zářivky
Kompaktní zářivky
Kruhová svítidla
Kruhové zářivky
Kulaté žárovky
Kulaté kompaktní zářivky
Zástrčky svítidel
Spouštěče svítidel
Spouštěče zářivek
Tlumivky
Stínidla
Zářivková osvětlení

31532910-6
31532920-9

Zářivkové trubice
Žárovky a zářivky

39

Demolice, zemní práce, krajinné úpravy a zahradnické služby

45112700-2
45112710-5
45112711-2
45112712-9
45112730-1
77310000-6
77311000-3
77312000-0
77312100-1
77313000-7
77314000-4
77314100-5
77315000-1
77320000-9
77330000-2
77340000-5
77341000-2
77342000-9

Krajinné úpravy
Krajinné úpravy zelených ploch
Krajinné úpravy parků
Krajinné úpravy zahrad
Krajinné úpravy na silnicích a dálnicích
Služby vysazování a údržby zelených ploch
Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků
Služby související s odstraňováním plevele
Služby související s hubením plevele
Služby při údržbě parků
Služby při údržbě pozemků
Zatravňovací služby
Vysazování
Služby související s údržbou sportovních hřišť
Květinářské služby
Prořezávání stromů a zastřihování živých plotů
Prořezávání stromů
Zastřihávání živých plotů

42

Pronájem dopravních prostředků[2]

60170000-0
60171000-7

Pronájem vozidel k přepravě osob s řidičem
Pronájem osobních automobilů s řidičem

60172000-4
60180000-3
60181000-0
60182000-7
60183000-4

Pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidičem
Pronájem vozidel pro přepravu zboží s řidičem
Pronájem nákladních automobilů s řidičem
Pronájem automobilů pro přepravu těžkých nákladů s řidičem
Pronájem dodávkových vozů s řidičem

45

Opravy a údržba kancelářských strojů, osobních počítačů a
telekomunikačních zařízení

50310000-1
50311000-8
50311400-2
50312000-5
50312200-7
50312210-0

Opravy a údržba kancelářských strojů
Opravy a údržba kancelářských účtovacích strojů
Opravy a údržba kalkulátorů a účtovacích strojů
Opravy a údržba výpočetní techniky
Opravy a údržba minipočítačů
Údržba minipočítačů
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50312220-3
50312300-8
50312310-1
50312320-4
50312400-9
50312410-2
50312420-5
50312600-1
50312610-4
50312620-7
50313000-2
50313100-3
50313200-4
50314000-9
50315000-6
50320000-4
50321000-1
50322000-8
50323000-5
50323100-6
50323200-7
50324000-2
50324100-3
50324200-4
50330000-7
50331000-4

Opravy minipočítačů
Opravy a údržba zařízení datové sítě
Údržba zařízení datové sítě
Opravy zařízení datové sítě
Opravy a údržba mikropočítačů
Údržba mikropočítačů
Opravy mikropočítačů
Opravy a údržba zařízení pro informační technologie
Údržba zařízení pro informační technologie
Oprava zařízení pro informační technologie
Opravy a údržba reprografické techniky
Opravy kopírovacích strojů
Údržba kopírovacích strojů
Opravy a údržba faxovacích přístrojů
Opravy a údržba telefonních záznamníků
Opravy a údržba osobních počítačů
Opravy osobních počítačů
Údržba osobních počítačů
Opravy a údržba periferních zařízení počítačů
Údržba periferních zařízení počítačů
Opravy periferních zařízení počítačů
Podpora osobních počítačů
Údržba systémů
Preventivní údržba
Údržba telekomunikačních zařízení
Opravy a údržba telekomunikačních linek

50332000-1
50333000-8
50333100-9
50333200-0
50334000-5
50334100-6
50334110-9
50334120-2
50334130-5
50334140-8
50334300-8
50334400-9

Údržba telekomunikační infrastruktury
Údržba radiokomunikačních zařízení
Opravy a údržba rozhlasových vysílačů
Opravy a údržba přístrojů pro radiotelefonii
Opravy a údržba zařízení pro drátovou telefonii a telegrafii
Opravy a údržba zařízení pro drátovou telefonii
Údržba telefonní sítě
Aktualizace a zdokonalování telefonní sítě
Opravy a údržba telefonních ústředen
Opravy a údržba telefonních přístrojů
Opravy a údržba telexů
Údržba komunikačních systémů

46

Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim

50100000-6
50110000-9
50111000-6
50112000-3
50112100-4
50112110-7
50112111-4
50112120-0
50112200-5
50112300-6
50114000-7
50114100-8
50114200-9
50116000-1
50116100-2
50116200-3
50116300-4
50116400-5
50116500-6
50116510-9
50116600-7

Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
Řízení vozového parku opravy a údržba
Opravy a údržba automobilů
Opravy automobilů
Opravy karosérií vozidel
Opravy karosérií
Výměny skel automobilů
Údržba a péče o automobily
Mytí automobilů a podobné služby
Opravy a údržba nákladních automobilů
Opravy nákladních automobilů
Údržba nákladních automobilů
Opravy a údržba jednotlivých částí vozidel
Opravy elektroinstalací
Opravy a údržba automobilových brzd a brzdových součástek
Opravy a údržba převodových skříní
Opravy a údržba pohonných jednotek vozidel
Opravy pneumatik vč instalace a montáže a vyvažování
Protektorování pneumatik
Opravy a údržba startérů a spouštěčů motoru

48

Opravy a údržba technických stavebních zařízení

50710000-5
50711000-2
50712000-9

Opravy a údržba elektrických a mechanických domovních instalací
Opravy a údržba elektrických stavebních zařízení
Opravy a údržba mechanických stavebních zařízení
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50720000-8
50721000-5
50730000-1
50740000-4
50750000-7

Opravy a údržba ústředního topení
Uvádění topných zařízení do provozu
Opravy a údržba skupin chladících zařízení
Opravy a údržba eskalátorů
Údržba výtahů

50

Přepravní a jiné logistické služby[3]

60130000-8
60140000-1
60160000-7
60161000-4
64120000-3
64121000-0
64121100-1
64121200-2

Služby jednoúčelové silniční osobní dopravy
Nepravidelná osobní doprava
Silniční poštovní doprava
Přeprava balíků
Kurýrní služby
Integrované kurýrní služby
Doručování pošty
Doručování balíků

52

Telekomunikační a internetové služby

64210000-1
64212000-5
64212100-6
64212200-7
64212300-8
64212400-9
64212500-0
64212600-1
64212700-2
64212900-4

Telefonní služby a přenos dat
Mobilní telefonní služby
Služby krátkých textových zpráv (SMS)
Služby rozšířených textových zpráv (EMS)
Služby multimediálních zpráv (MMS)
Služby WAP (WAP = protokol internetových aplikací pro mobilní zařízení)
Služby GPRS
Služby EDGE
Služby UMTS
Služby poskytovatelů předplacených telefonních karet

64215000-6
64216000-3
64216100-4
64216110-7
64216120-0
64216130-3
64216140-6
64216200-5
64216210-8
64216300-6
72400000-4
72410000-7
72411000-4
72412000-1
72413000-8
72415000-2
72416000-9

Telefonní služby prostřednictvím IP
Služby elektronického zpracování zpráv a dat
Služby elektronického zpracování zpráv
Služby elektronické výměny dat
Služby elektronické pošty
Dálnopisné služby
Telegrafické služby
Elektronické informační služby
Informační služby s přidanou hodnotou
Teletextové služby
Internetové služby
Poskytovatelé služeb
Poskytovatelé internetových služeb (ISP)
Poskytovatel služeb elektronické pošty
Návrh webových (www) stránek
Webová operační hostingové služby
Poskytovatelé aplikačních služeb

59

Poradenství a služby pro informační technologie

72250000-2
72251000-9
72252000-6
72253000-3
72253100-4
72253200-5
72254000-0
72254100-1

Systémové a podpůrné služby
Obnova po havárii
Počítačová archivace
Help desk a podpůrné služby
Help desk
Systémová podpora
Testování programového vybavení
Testování systémů

69

Pomocné a ostatní kancelářské služby

79520000-5
79521000-2
79530000-8
79540000-1
79570000-0
79571000-7
79990000-0
79992000-4
79993000-1
79993100-2
79995000-5

Reprografické služby
Kopírovací služby
Překladatelské služby
Tlumočnické služby
Sestavování adresářů a poštovní služby
Rozesílání pošty
Různé služby pro podniky
Recepční služby
Správa staveb a zařízení
Správa objektů
Správa knihoven
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79995100-6
79995200-7
79997000-9
79999000-3
79999100-4

Archivace
Katalogizace
Zajišťování obchodních cest
Skenování a fakturace
Skenování

74

Vzdělávání a školení

80000000-4
80420000-4
80510000-2
80511000-9
80520000-5
80521000-2
80522000-9
80530000-8
80531000-5
80531100-6
80531200-7
80532000-2
80533000-9
80533100-0
80533200-1
80540000-1
80550000-4
80560000-7
80561000-4

Vzdělávání a školení
Elektronické vzdělávání
Odborná školení
Školení zaměstnanců
Školicí zařízení
Vzdělávací programy
Vzdělávací semináře
Praktické vzdělávání
Pracovní zaškolení a technický výcvik
Pracovní zaškolení
Technický výcvik
Výcvik vedoucích pracovníků
Seznamovací počítačové kurzy pro uživatele
Počítačová školení
Počítačové kurzy
Ekologická školení
Bezpečnostní školení
Zdravotní školení a školení první pomoci
Zdravotní školení

80562000-1
80570000-0
80580000-3

Školení první pomoci
Školení osobního rozvoje
Poskytování jazykových kurzů

75

Bezpečnostní služby

79710000-4
79713000-5
79714000-2
79715000-9

Bezpečnostní služby
Strážní služby
Provádění dozoru
Hlídkování

76

Úklidové a čistící služby

90910000-9
90911000-6
90911100-7
90911200-8
90911300-9
90915000-4
90916000-1
90918000-5
90919000-2
90919100-3
90919200-4
90919300-5
90920000-2
90921000-9
90922000-6
90923000-3
90924000-0

Úklidové služby
Úklid v ubytovacích zařízeních stavební úklid a čištění oken
Úklid v ubytovacích zařízeních
Stavební úklid
Čištění oken
Čištění pecí a komínů
Čištění telefonních zařízení
Čištění popelnic
Úklid kanceláří škol a čištění kancelářských strojů
Čištění kancelářských strojů
Úklid kanceláří
Úklid škol
Zařízení související s hygienickými službami
Deratizace a hubení škůdců
Hubení škůdců
Hubení hlodavců
Dezinfekce

[1] Komoditní povinnost se nevztahuje na pohonné hmoty
[2] Nad rámec uvedených CPV kódů se komoditní povinnost vztahuje i na pronájem dopravních prostředků bez obsluhy.
[3] Komoditní povinnost se nevztahuje na poštovní služby dle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
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Verze,
číslo
změny

01

Kapitola/strana

Stručný popis, důvod změny

Datum
účinnosti

Schválil

Str. 3 Článek 1
dáno do souladu s platnou legislativou, 30.8.2018 Zástupce
ředitele
Základní ustanovení, nový zákon o zadávání veřejných zakázek,
Článek 2 Obecná
zákon č. 134/2016 Sb.
ustanovení
Str. 3,4 Článek IV
Vymezení pojmů

dáno do souladu s terminologií zákona č.
134/2016 Sb.

Str. 3 Článek VII
Veřejná zakázka

doplněno ustanovení na nákup osobních
automobilů
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Str. 7 Článek VIII
Předpokládaná
hodnota

odstraněno ustanovení zahrnující opční
právo v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb.

Str. 8 Článek VIII
Limity pro zadávání
veřejných zakázek

aktualizovány limity pro zadávání
veřejných zakázek dle platné legislativy

Str. 8 Článek VIII,
Podmínky použití
zadávacích řízení

odstraněn článek Podmínky použití
zadávacích řízení. Podmínky použití
zadávacích řízení se řídí zákonem č.
134/2016 Sb.

Str. 9 Článek IX,
Číselník NIPEZ

aktualizováno dle platné legislativy a
nařízení zřizovatele

Str. 10,11 Článek IX,
Používání e-tržišť a
jiných elektronických
nástrojů

aktualizováno dle platné legislativy a
nařízení zřizovatele, odstraněna
povinnost používání elektronického
nástroje Tendermarket

Str. 12 Článek IX
Uveřejňování a
účinnost smluv

doplněno ustanovení o uveřejňování
smluv dle platné legislativy
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