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Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek
Platnost od 23.9.2011
V návaznosti na výsledky auditu Evropského účetního dvora (EÚD) DAS 2010, který
identifikoval rizikové oblasti na projektech Operačního programu Doprava (OPD), a
vzhledem k dalším skutečnostem zjištěným Řídícím orgánem OPD (ŘO), vydává ŘO tento
závazný upřesňující pokyn. Jeho cílem je jasně specifikovat nezpochybnitelný způsob plnění
u některých z povinností žadatelů/příjemců při zadávání veřejných zakázek dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a platné Metodiky zadávání veřejných
zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zadávání zakázek
financovaných ze zdrojů EU (dále jen „Metodika“) a tím předejít možnému zpochybňování
způsobilosti dotčených výdajů. Řídící orgán OPD ukládá žadatelům/příjemcům, aby v níže
uvedených oblastech postupovali dle následujících pokynů:
- kvalifikační kritéria – aby byl splněn požadavek Metodiky v souladu s § 50 odst. 3 resp.
§ 63 odst. 8 ZVZ na přiměřenost požadovaného rozsahu kvalifikace veřejné zakázky, je
nutné upustit od jakýchkoli zbytečně omezujících kritérií, které by mohly odrazováním od
účasti v zadávacím řízení příliš zužovat okruh potenciálních uchazečů;
- hodnotící kritéria – vzhledem k tomu, že hodnotící kritéria mají být stanovena přiměřeně
k předmětu zakázky a dílčí kritéria ekonomické výhodnosti mají dle § 78 odst. 4 ZVZ vždy
vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny, požaduje ŘO, aby nebylo používáno dílčí
hodnotící kritérium „smluvní pokuty“. Pro použití hodnotícího kritéria „zkrácení lhůty
výstavby“ je žadatel/příjemce povinen doložit dostatečné odůvodnění včetně
ekonomického posouzení použití tohoto kritéria;
- vyloučení uchazeče na základě nepřiměřeně nízké ceny – v případě, že se žadatel/příjemce
rozhodne vyloučit nabídku uchazeče kvůli mimořádně nízké ceně nabídky, musí být
v takovém případě důvod pro vyloučení hodnotící komisí ve smyslu § 77 odst. 6 ZVZ
dostatečně popsán a doložen. V případě, že nebude odůvodnění pro vyloučení kvůli
nepřiměřeně nízké ceně při kontrole ŘO posouzeno jako dostatečné a doložené, bude
projektu odebrána dotace z prostředků OPD;
- zadávání částí zakázek – v případě i jen potenciálně souvisejících zakázek, bez ohledu
na opodstatněnost jejich samostatného zadání, je povinen žadatel/příjemce sečíst jejich
předpokládané hodnoty a zadat je jako jednu veřejnou zakázku rozdělenou na části podle
§ 13 odst. 4 a 8 ZVZ, případně zadat samostatně, avšak samozřejmě v režimu příslušném
pro sečtenou hodnotu v souladu s § 98 odst. 4 ZVZ. Zakázky na stavební práce a služby
nebudou zadávány pro jednotlivé stavební objekty nebo části staveb samostatně i přes
skutečnost, že tyto stavební objekty nebo části staveb jsou samostatně technicky
a hospodářsky funkční;
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- auditní stopa - veškeré postupy při výběrovém řízení musí být dostatečně doloženy tak, aby
byla zachována průkazná auditní stopa (dopis, fax, email atd.) bez ohledu na to, zda
vytvoření daného písemného záznamu je explicitně požadováno ZVZ či Metodikou;
- vícepráce – do způsobilých výdajů lze zahrnovat pouze ty vícepráce, které vznikly na
základě nade vší pochybnost objektivně nepředvídatelných okolností (dle § 23 odst. 7
ZVZ). V případě, že při kontrole prováděné ŘO/Zprostředkujícím subjektem vyvstanou
pochybnosti o nepředvídatelnosti víceprací, budou výdaje s nimi spojené řešeny jako
nesrovnalosti.

