Nejčastější pochybení

Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ


Neoprávněné dělení zakázek (chybné stanovení předpokládané hodnoty VZ = volba mírnějšího
režimu)



Nesprávné vymezení předmětu zakázky (stavební práce společně s dodávkami)



Nedostatečné, nepřesné vymezení předmětu zakázky (obecný předmět = nesrovnatelnost nabídek)



Diskriminační požadavky v zadávacích podmínkách (bezdlužnost vůči zadavateli, smlouva o půjčce,
…/ zadávací dokumentace s neúměrnými administrativními nároky – přenos nákladů zadavatele na
uchazeče)



Nepřiměřené nároky zadavatele na rozsah kvalifikace s ohledem na předmět, předpokládanou
hodnotu zakázky = netransparentní a diskriminační kvalifikační předpoklady (profesní, technické,
….)



Netransparentní hodnotící kritéria (způsob hodnocení – klíčové parametry, váha dílčích kritérií)



Zadávací dokumentace (náležitosti, uveřejnění – rozsah a doba, soupis stavebních prací, dodávek a
služeb není v souladu s výkazem výměr, není v souladu s obsahem projektové dokumentace)



Dokumentace pro stavby není zpracována v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., položky soupisu
prací nejsou rozepsány do podrobností, uváděny soubory či komplety, neuváděny ostatní náklady



Nesprávné vymezení požadavků na způsob prokázání kvalifikačních předpokladů (aktuálnost,
odpovídající způsob prokázání, rozpory v oznámení a ZD, 3 roky u staveb, …)



Nevhodný způsob uveřejnění (profil zadavatele)



Nedodržení lhůty pro podání nabídek (počet dní, začátek běhu lhůt, konec)



Otevírání obálek - nedodržován termín "ihned" po uplynutí lhůty pro otevírání obálek (dle poslední
rozhodovací praxe ÚOHS rozmezí málo minut)



Nesprávné posouzení kvalifikace (nevyloučení, nevyžádání doplnění – zbytečné vyloučení nejlepší
nabídky, rovné zacházení; osvědčení; nevyhotovení protokolu)



Vyloučení uchazeče z důvodů nadměrných nároků v zadávací dokumentaci (kvalifikační
předpoklady, příloha smlouvy – zadávací dokumentace, podpisy na všech dokumentech, …)



Neoprávněné vyloučení pro administrativní chyby – zadávací dokumentace s nadměrnými
administrativními nároky (počet vyhotovení nabídky, …)



Vyloučení uchazeče, který nebyl vyzván k předložení nabídky (platnost i pro VZMR)



Nevyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky (především u VZMR)
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Nesprávné složení hodnotící komise u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce - povinnost
autorizované osoby



Chyby v hodnocení nabídek (netransparentní hodnocení – chybí bližší popis, odůvodnění, váha
dílčích kritérií; cena včetně DPH)



Nezrušení zadávacího/výběrového řízení v případě, kdy zůstala pouze jedna nabídka (neplatí pro
VZMR I. kategorie)



Nedovolená změna/úprava smlouvy (předmět zakázky, rozsah prací, dodávek, hodnotící kritéria –
doba plnění, termín dodání, cena, platební a obchodní podmínky – splatnost, smluvní pokuty;
neuzavření smlouvy v souladu s návrhem či podmínkami ZŘ )



Absence JŘBU před realizací víceprací (vícepráce bez dodatku, dodatek uzavřen později, dodatek
uzavřen bez bližší specifikace víceprací)



Neodůvodněné použití JŘBU - dodatečné stavební práce realizované na základě dodatku č. XY,
který byl uzavřen na základě jednacího řízení bez uveřejnění, nesplňují podmínky ustanovení ZVZ,
pro jeho využití. Nejedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku
objektivně nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné stavební práce nejsou zcela nezbytné pro
provedení a dokončení původních stavebních prací



U JŘBU nezpracování zprávy o posouzení nabídky, rozhodnutí a oznámení o výběru, písemné
zprávy



Neuveřejnění informací o zadání zakázky na VVZ (především u JŘBU)



Neodpovídající profil zadavatele (technické podmínky)



Nerealizace průzkumu trhu v rámci VZMR I. kategorie



Vyzývání opakovaně stejného okruhu zájemců (bezdůvodné) k podání nabídek



Nedodržení informační povinnosti vůči ÚRR dle Pokynů pro zadávání zakázek (dokumentace
ke kontrole před zahájením, pozvánka na jednání komise, námitky, návrh na přezkum, předložení
relevantní dokumentace, předložení zbývající dokumentace, předložení dokumentace do 10 dnů po
Doporučení)
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