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Cílem bakalářské práce s názvem "Kvalifikační požadavky uplatňované v rámci zadávacího řízení" bylo

provedení srovnání a vyhodnocení kvalifikačních předpokladů požadovaných pro jednotlivé typy

stavebních prací.

Úvodem do dané problematiky se stal výběr a popis základních pojmů, vztahujících se k zadávání

veřejných zakázek. Tomuto výběru a následnému zpracování věnoval studen 2/3 své práce. Bez

ohledu na to, zda uváděl jednotlivé druhy zadavatelů, zadávací řízení či typy veřejných zakázek činil

tak bez bližšího uvedení jejich významu a vztahu k zadávacímu řízení. Omezil se pouze na jejich

převzetí ze zákonné úpravy a nevysvětlil ani jejich účel či neokomentoval stávající úpravu, případně

přijaté změny, i když některé z nich zaregistroval a uvádí je ve vytvořených srovnávacích tabulkách

(str. 16, 17, 18).

Stejným způsobem zpracoval i kapitolu věnovanou požadavkům na kvalifikaci. Zde opět není

rozlišena jejich shoda či rozdílnost u jednotlivých zadavatelů, ani zmínka o způsobu prokazování jejich

splnění nebo jejich vztahem k hodnocení veřejné zakázky. Přes to, že jsou do výčtu (viz. str. 19)

zahrnuty i ekonomické a finanční předpoklady (7), nejsou v následujícím textu nejen

charakterizovánv, aíe není zde uveden důvod jejich zařazení.
.

V praktické části měl student srovnat a vyhodnotit kvalifikační předpoklady požadované na různé

stavební práce. Zakázky rozdělil do 3 skupin a to dle ceny zakázky, (kterou pojímá různorodě, str. 31:

předpokládaná ceny, předpokládaná hodnota, cena dle smlouvy o dílo), krátce je specifikoval a

provedl srovnání. U zakázek malého rozsahu uvedl student i to, "že jsou zadávány mimo režim

zákona" (str. 16, 29-31) ~ přes to u nich srovnával kvalifikační předpoklady, a mimo rámec zadání i

jejich cen.u. Obdobným způsobem zpracoval i pod limitní a nad limitní veřejné zakázky. Text doplnil

vlastními tal::iulkami s přehledem požadovaných předpokladů. I když samostatné tabulky věnovat

technickým kvalifikačním předpokladům opět bez jejich hodnocení a komentáře. V závěru bakalářské

práce jsou věnovány hodnocení kvalifikačních požadavků pouze 2 odstavce.

V zadání bakalářské práce nebyl stanoven dílčí cíl, v rámci kterého měl student provést srovnání

předpokládané ceny s cenou uvedenou ve smlouvě o dílo (str. 52).

Přesto, že práce obsahuje prohlášení a poděkování studenta své vedoucí, nebyla tato ani jednou

konzultována. Byla předložena v den odevzdání ve finální, tj. vyvázané podobě. I to zřejmě způsobilo,

proč mnohé nedostatky nebyly studentem odstraněny a to jak formální (např: čísla uváděná před či

za slovem str. 15, 19,20; nesprávně uváděný zákon str. 15 apod.), tak ani věcné (v obecné části

neuvedení účelu a vztahu jednotlivých pojmů k zadávacímu procesu a jejich nepřesná specifikace).

Z možných pramenů a literatury si student vystačil pouze se zákonem o veřejných zakázkách (str. 53).



Uváděné odkazující ustanovení blíže nevysvětlil ani necharakterizoval. V praktické části student

neuvedl u žádné z podkapitol dílčí shrnutí či vlastní názor nebo rok realizace dané zakázky. Přes to, že

práci zpracoval velmi povrchně a nepřesně, nicméně požadovanému obsahu zadání vyhověl, a proto

práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou:
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Podpis

Otázky:

1. Jak text odpovídá hodnotám uvedeným v přiložených tabulkách (str. 16, 17)?

2. Proč byly do rozsahu kvalifikace zahrnuty ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady?

3. K jakému účelu byly vybrány zakázky malého rozsahu a požadováno prokázání kvalifikačních

předpokladů, když se na ně zákona o veřejných zakázkách nevztahuje?

4. Vysvětlete pojem" poptávkové řízení" a jeho vztah k zákonu o veřejných zakázkách.

5. Zda má smysl srovnávat ty předpoklady, které striktně stanoví zákon, a ne se soustředit na ty,

které mohou zadavatelé volně požadovat?


