Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko
METODICKÝ LIST Č.90
Příloha č. 1 – Výše finančních oprav v případě porušení
metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek

Výše finančních oprav v případě porušení metodického pokynu pro zadávání
veřejných zakázek
Tabulka finančních oprav vychází z Rozhodnutí Evropské komise o stanovení a schválení pokynů
pro stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované Unií ve sdíleném
řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky č. K(2013)9527 ze dne 19. 12. 2013 .
V těchto pokynech je stanoven rozsah oprav ve výši 5 %, 10 %, 25 % a 100 %, které se uplatňují na
výdaje zakázky. Je zde zohledněna závažnost nesrovnalostí a zásada proporcionality. Sazby oprav
jsou uplatňovány v případě, že finanční důsledky nelze u předmětné zakázky přesně stanovit.
Závažnost nesrovnalosti týkající se nesouladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek a s tím
souvisejícího finančního dopadu na rozpočet Unie je posuzována s přihlédnutím k těmto faktorům:
úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Pokud má předmětné nedodržení
pravidel odrazující účinek na potenciální uchazeče nebo pokud nedodržení pravidel vede k zadání
zakázky jiné nabídce, než které měla být zadána, potom se jedná o významný ukazatel závažné
nesrovnalosti.
Pokud má nesrovnalost pouze formální charakter bez jakéhokoliv skutečného nebo potenciálního
finančního dopadu, nebude provedena žádná finanční korekce.
Pokud je v jednom zadávacím řízení zjištěno více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají a pro
rozhodnutí o udělení výsledné výše korekce se použije sazba pro nejzávažnější nesrovnalost (5%,
10%, 25% nebo 100%).
Finanční opravu ve výši 100 % lze uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy daná nesrovnalost
zvýhodňuje určité uchazeče/zájemce nebo kdy se nesrovnalost vztahuje k podvodu, jak je
stanoveno příslušným soudním nebo správním orgánem.
Seznam zkratek:
ZVZ – z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
MP – aktuální verze Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek
VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu
ZPŘ – zjednodušené podlimitní řízení
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HLAVNÍ TYPY PORUŠENÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV
1.

Oznámení o veřejné zakázce a specifikace výběrového řízení

Č.

Typ nesrovnalosti

Popis nesrovnalosti

1.

Nezveřejnění oznámení o zakázce.

Oznámení o veřejné zakázce nebylo zveřejněno
v souladu s relevantními pravidly ZVZ. (ve Věstníku
veřejných zakázek, v případě nadlimitních VZ také
v Úředním věstníku EU)

1A

Nezveřejnění výzvy k podání
nabídek na profilu zadavatele
(VZMR, ZPŘ), nezveřejnění textové
části zadávací dokumentace na
profilu zadavatele
Nedostatky na profilu zadavatele,
nedostatečné zveřejnění
dodatečných informací, nesoulad
mezi zveřejněním ve Věstníku a
zadávací dokumentací atd.

2.

Umělé rozdělení zakázek mající vliv
na druh použitého výběrového
řízení./ neoprávněné použití výjimky
ze ZVZ / zadání veřejné zakázky
v nesprávném typu výběrového
řízení
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Sazba opravy

Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky
na zveřejňování uvedené v zákonu o veřejných
zakázkách či MP. To znamená, u zakázek, u kterých je
dle ZVZ nebo MP povinnost zveřejnit výzvu či textovou
část zadávací dokumentace nebyly tyto dokumenty
zveřejněny vůbec.

100 % v případě neuveřejnění oznámení o zakázce
žádným způsobem
25 %, pokud ZVZ nebo MP vyžaduje zveřejnění
oznámení o zakázce také v Úředním věstníku EU a
oznámení o zakázce bylo zveřejněno pouze ve
Věstníku veřejných zakázek.
100% v případě neuveřejnění výzvy k podání
nabídek žádným způsobem
25% - pokud bylo sice uveřejněno, nejedná se o
uveřejnění na profilu zadavatele - nicméně byla
dodržena určitá míra zveřejnění, která umožnila
potencionálním uchazečem přístup k dotčené
zakázce.
5 – 10% Nedostatky na profilu zadavatele,
podmínění stáhnutí dokumentů z profilu zadavatele
registrací, nedostatečné zveřejnění dodatečných
informací, nesoulad mezi zveřejněním na věstníku a
zadávací dokumentací

Stavební práce v rámci projektu nebo plánovaný nákup
určitého množství dodávek a/nebo služeb je dále
děleno, což má za následek nezákonný rozpor se ZVZ
či MP
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100 % - vůbec neproběhlo výběrové řízení, byla
neoprávněně použita výjimka ze ZVZ
25 %, - veřejná zakázka byla zadána v druhu
výběrového řízení, které neodpovídá pravidlům MP či
ZVZ
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Č.

Typ nesrovnalosti

Popis nesrovnalosti

3.

Nedodržení

Lhůty pro podání nabídek (nebo pro doručení žádostí o
účast) byly kratší než lhůty uvedené v ZVZ a MP.

Sazba opravy

- stanovených lhůt pro podání
nabídek

10 %, pokud je zkrácení lhůt ≥30 %.
5 % v případě jakéhokoli jiného zkrácení lhůt (tato
sazba korekce může být snížena na hodnotu mezi
2 % a 5 %, pokud se má za to, že povaha a
závažnost nedostatku neopodstatňuje uplatnění 5%
sazby opravy).

nebo
- stanovených lhůt pro doručení
i
žádostí o účast .
4.

Nedostatečná doba pro případné
uchazeče/zájemce k získání
zadávací dokumentace.

25 %, pokud je zkrácení lhůt ≥50 %.

Časová lhůta pro potenciální uchazeče k získání
dokumentace je příliš krátká, a tím došlo k vytvoření
neoprávněné překážky ke zpřístupnění veřejné zakázky.
.

25 %, pokud doba, kterou mají potenciální
uchazeči/zájemci na získání zadávací dokumentace,
je kratší než 50 % lhůty pro podání nabídek (v
souladu s příslušnými ustanoveními).
10 %, pokud doba, kterou mají potenciální
uchazeči/zájemci na získání zadávací dokumentace,
je kratší než 60 % lhůty pro podání nabídek (v
souladu s příslušnými ustanoveními).
5 %, pokud doba, kterou mají potenciální
uchazeči/zájemci na získání zadávací dokumentace,
je kratší než 80 % lhůty pro podání nabídek (v
souladu s příslušnými ustanoveními).
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5.

Nezveřejnění
- prodloužených lhůt pro podání
nabídek

Lhůty pro podání nabídek (nebo doručení žádostí o účast)
byly prodlouženy bez zveřejnění v souladu s příslušnými
pravidly

10 %

Zadavatel přidělí veřejnou zakázku v jednacím řízení s
uveřejněním, avšak tento postup není odůvodněn
příslušnými ustanoveními ZVZ a MP.

25 %

Oznámení o veřejné zakázce nevymezuje kvalifikační
kritéria.

25 %

Oprava může být snížena na 5 % v závislosti na
závažnosti nesrovnalosti.

nebo
ii

6.

7.

- lhůt pro doručení žádostí o účast .
Případy neodůvodněného použití
jednacího řízení s uveřejněním.

Neuvedení:
- kvalifikačních kritérií v oznámení o
zakázce;
a/nebo
- hodnotících kritérií (jejich vah a
způsobu hodnocení) v oznámení o
zakázce ani v zadávací dokumentaci

8.

Protiprávní a/nebo diskriminační
kvalifikační nebo hodnotící kritéria

a/nebo
Pokud ani oznámení o veřejné zakázce ani zadávací
podmínky nepopisují hodnotící kritéria, jejich váhy a
způsob hodnocení v souladu se ZVZ

Případy, kdy je hospodářským subjektům bráněno
v předložení nabídky v důsledku protiprávních
kvalifikačních nebo hodnotících kritérií:
- povinnost již mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi
nebo regionu,
- povinnost uchazeče mít zkušenosti v dané zemi nebo
regionu.
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Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %
v závislosti na závažnosti nesrovnalosti.

Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % v
případě, že hodnotící kritéria byla uvedena v
oznámení o zakázce (nebo v zadávacích
podmínkách) avšak s nedostatečnou podrobností.
Oprava může být rovněž snížena v případě, kdy
kvalifikační kritéria nejsou uvedena v oznámení o
veřejné zakázce, ale jsou uvedena v zadávacích
podmínkách.
25 %
Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %
v závislosti na závažnosti nesrovnalosti a vlivu na
okruh možných uchazečů/zájemců.
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9.

10.

11A

Kvalifikační kritéria nesouvisející s
předmětem zakázky a nepřiměřená
předmětu zakázky.

Pokud se prokáže, že minimální kapacitní úrovně
způsobilosti pro specifickou zakázku nesouvisí a nejsou
úměrné předmětu zakázky, čímž nezajišťují rovný přístup
pro uchazeče o veřejnou zakázku nebo mají za následek
vytváření neopodstatněných překážek ke zpřístupnění
veřejné zakázky v rámci soutěže.

25 %

Diskriminační technická specifikace
předmětu zakázky.

Nastavení technických norem je velmi specifické, čímž
nezajišťuje rovný přístup pro uchazeče o veřejnou
zakázku nebo mají za následek vytváření
neopodstatněných překážek ke zpřístupnění veřejné
zakázky v rámci soutěže.
Zadávací dokumentace, zejména výkaz a výměr obsahují
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu.

25 %

Uvedení specifického označení
zboží a služeb

Není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený
pomocí technické specifikace dostatečně přesný a
srozumitelný, lze výjimečně takovéto odkazy připustit, při
umožnění použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení.
11.

Nedostatečné vymezení předmětu
zakázky.

Popis v oznámení o veřejné zakázce a/nebo zadávací
dokumentaci je nedostatečný pro potenciální uchazeče
/zájemce k určení předmětu zakázky.

Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %
v závislosti na závažnosti nesrovnalosti a vlivu na
okruh možných uchazečů/zájemců.

Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %
v závislosti na závažnosti nesrovnalosti a vlivu na
okruh možných uchazečů/zájemců.
25 % hodnoty dotčené zakázky - pokud součet takto
popsaných položek představuje více než 50%
hodnoty zakázky.
10 % hodnoty dotčené zakázky - pokud součet takto
popsaných položek představuje více než 25%
hodnoty zakázky.
5 % hodnoty dotčené zakázky - pokud součet takto
popsaných položek představuje více než 10%
hodnoty zakázky.
10 %
Oprava může být snížena na 5 % v závislosti na
závažnosti nesrovnalosti.
V případě, že provedené stavební práce nebyly
zveřejněny, odpovídající částka podléhá opravě ve
výši 100 %..

Platnost od 2. 4. 2014
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2.

Hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky

Č.

Typ nesrovnalosti

Popis nesrovnalosti

Sazba opravy

12.

Úprava kvalifikačních kritérií po
otevření nabídek, mající za následek
neoprávněné nevyloučení uchazečů.

Kvalifikační kritéria byla změněna během fáze výběru, což
mělo za následek nevyloučení uchazečů, kteří by splnění
kvalifikace neprokázali, pokud by byla dodržena
zveřejněná kvalifikační kritéria.

25 %

13.

Úprava kvalifikačních kritérií po
otevření nabídek, mající za následek
neoprávněné vyloučení uchazečů či
neoprávněné nevyloučení uchazečů.

Kvalifikační kritéria byla změněna během fáze výběru, což
mělo za následek neoprávněné vyloučení uchazečů, kteří
by splnění kvalifikace prokázali, pokud by byla dodržena
zveřejněná kvalifikační kritéria.

25 %
Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %
v závislosti na závažnosti nesrovnalosti.

14.

Hodnocení uchazečů/zájemců
pomocí kvalifikačních kritérií,
protiprávních hodnotících kritérií,
nebo hodnotících kritérií
neuvedených v zadávacích
podmínkách

Při hodnocení uchazečů/zájemců byla jako hodnotící
kritéria pro použita kvalifikační kritéria nebo nebyla
dodržena hodnotící kritéria (případně příslušná dílčí
kritéria či váhy) uvedená v oznámení o zakázce nebo
zadávací dokumentaci.

25 %

Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %
v závislosti na závažnosti nesrovnalosti.

Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %
v závislosti na závažnosti nesrovnalosti.

Příklad: Dílčí kritéria použitá pro zadání zakázky
nesouvisejí s kritérii pro zadání zakázky uvedenými v
oznámení o zakázce / v zadávací dokumentaci.
15.

Nedostatečná transparentnost a/nebo
nedostatečné rovné zacházení při
hodnocení
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Pochybení při posuzování kvalifikace/hodnocení nabídek,
které ovlivnilo výběr nejvhodnější nabídky.

25 %
Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %
v závislosti na závažnosti nesrovnalosti.
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Č.

Typ nesrovnalosti

Popis nesrovnalosti

Sazba opravy

16.

Změna nabídky během hodnocení

Zadavatel umožní uchazeči/zájemci změnit nabídku
během hodnocení nabídek.

25 %
Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %
v závislosti na závažnosti nesrovnalosti.

17.

Zadavatel v rámci otevřeného nebo užšího řízení
vyjednává s uchazeči během fáze hodnocení, což vede k
podstatné změně původních podmínek stanovených v
oznámení o zakázce nebo ve specifikaci.

25 %

Jednací řízení s uveřejněním s
podstatnou změnou podmínek
stanovených v oznámení o zakázce
iii
nebo specifikaci .

V souvislosti s jednacím řízením s uveřejněním byly
původní podmínky zakázky podstatně změněny, a tím
bylo odůvodněno zahájení nové veřejné zakázky

25 %

19.

Odmítnutí nabídek s mimořádně
nízkými nabídkovými cenami.

Nabídkové ceny se zdají být mimořádně nízké vzhledem k
výrobkům, stavebním pracím nebo službám, avšak
zadavatel před vyloučením takové nabídky písemně
nepožádá o písemné zdůvodnění těch částí nabídky,
které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.

25 %

20.

Střet zájmů

Pokud byl ze strany příslušného soudu nebo správním
orgánem zjištěn střet zájmů, ať již na straně příjemce
příspěvku placeného Unií, nebo zadavatele.

100 %

18.

Jednání v průběhu zadávacího řízení

Platnost od 2. 4. 2014
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Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %
v závislosti na závažnosti nesrovnalosti.

Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %
v závislosti na závažnosti nesrovnalosti.
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3.
Č.

21.

22.

Realizace zakázky

Typ nesrovnalosti

Popis nesrovnalosti

Sazba opravy

Podstatná změna prvků smlouvy
uvedených v oznámení o zakázce
iv
nebo zadávacích podmínkách .

Podstatné prvky zadání zakázky zahrnují zejména cenu,
předmět veřejné zakázky, období realizace, platební
podmínky a použité materiály. Analýzu toho, co je
podstatným prvkem, je vždy nutné provádět případ od
případu s ohledem na ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ

25 % hodnoty zakázky

Zakázka byla zadána v souladu s MP a ZVZ, avšak
rozsah zakázky byl následně zmenšen.

Hodnota zmenšení rozsahu

Snížení rozsahu zakázky

plus
výše dodatečné hodnoty plnění vyplývající z
podstatných změn prvků zakázky.

plus
25 % hodnoty konečného rozsahu (pouze v případě,
že se jedná o podstatné zmenšení rozsahu zakázky,
které mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky
v původním výběrovém řízení).

23.

Zadání dodatečných zakázek na
stavební práce/služby/dodávky
(pokud toto zadání představuje
podstatnou změnu původních
v
podmínek zakázky ) bez soutěže, a
to pokud neplatí jedna z následujících
podmínek:

Hlavní zakázka byla zadána v souladu s příslušnými
ustanoveními, avšak následně byla zadána jedna či více
dodatečných zakázek na stavební práce/služby/dodávky
(ať již byly formalizovány písemně, či nikoli) bez dodržení
ustanovení ZVZ,

- krajní naléhavost způsobená
nepředvídatelnými událostmi,
vi

- nepředvídatelná okolnost pro
dodatečné stavební práce, služby,
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100 % hodnoty dodatečných zakázek.
Pokud celková výše dodatečných zakázek na
stavební práce/služby/dodávky (ať již byly
formalizovány písemně, či nikoli) zadaných bez
dodržení ustanovení směrnic nepřekročí prahové
hodnoty směrnic ani 20 % hodnoty původní zakázky,
může být oprava snížena na 25 %.
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METODICKÝ LIST Č.90
Příloha č. 1 – Výše finančních oprav v případě porušení metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek

Č.

Typ nesrovnalosti

Popis nesrovnalosti

Sazba opravy

24.

Dodatečné stavební práce nebo
služby překračující limit stanovený v
příslušných ustanoveních.

Hlavní zakázka byla zadána v souladu s příslušnými
ustanoveními směrnic, avšak následně byla zadána jedna
či více dodatečných zakázek překračujících hodnotu
vii
původní zakázky o více než 20 % .

100 % z částky přesahující 20 % hodnoty původní
zakázky.

26.

Porušení povinnosti uchovávat
dokumentaci k výběrovému řízení

Zadavatel neuchoval dokumentaci o zakázce v rozsahu
stanoveném MP či ZVZ

5 % hodnoty dotčené zakázky

27.

Nezrušení výběrového řízení
v případě naplnění podmínek dle MP
či ZVZ

Zadavatel uzavřel smlouvu i když byly naplněny podmínky
pro zrušení výběrového řízení stanovené MP či ZVZ

25 % hodnoty dotčené zakázky

28.

Jiné porušení pravidel MP či ZVZ,
které by mohlo mít vliv na výběr
nejvhodnější nabídky

až 25 % hodnoty veřejné zakázky

i

Tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním oznámení o zakázce.

ii

Tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním oznámení o zakázce.

iii

V případě změn zakázky po jejím zadání lze uplatnit určitý omezený stupeň flexibility, a to i tehdy, pokud tato možnost ani příslušná prováděcí pravidla nejsou jasně a
přesně stanovena v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci (viz bod 118 rozsudku ESD ve věci C-496/99, Succhi di Frutta). Není-li tato možnost stanovena v
zadávací dokumentaci, změny zakázky jsou přípustné tehdy, pokud se nejedná o podstatné změny. Změna je považována za podstatnou, pokud:
(a) zadavatel zavádí podmínky, které, pokud by byly součástí původního zadávacího řízení, by umožnily přijetí jiných uchazečů, než kteří byli původně přijati,
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(b) změna umožňuje zadání zakázky jinému uchazeči, než který byl původně přijat,
(c) změna umožňuje zadání zakázky jinému uchazeči, než který byl původně přijat,
(d) zadavatel rozšiřuje rozsah zakázky na stavební práce/služby/dodávky, které původně nebyly její součástí,

(e) změna posouvá ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele způsobem, který není stanoven v původní zakázce.
iv

Viz vysvětlivka iii výše.

v

Viz vysvětlivka iii výše.

vi

Pojem „nepředvídatelné okolnosti“ je nutné vykládat s ohledem na to, co měl pečlivý zadavatel předvídat (např. nové požadavky vyplývající z přijetí nových vnitrostátních
nebo evropských právních předpisů či technických podmínek, které nebylo možné předvídat, přestože byla s využitím nejvyšší technické úrovně provedena technická
šetření návrhu). Dodatečné stavební práce/dodávky/služby způsobeny nedostatečnou přípravou nabídky/projektu nelze považovat za „nepředvídatelné okolnosti“.

vii

Pro výpočet 20% prahové hodnoty jsou zadavatelé povinni vzít v úvahu dodatečné stavební práce/služby. Hodnota těchto dodatečných stavebních prací/služeb nemůže být
kompenzována hodnotou zrušených stavebních prací/služeb. Hodnota zrušených stavebních prací/služeb nemá na výpočet 20% prahové hodnoty žádný vliv.
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