V Českých Budějovicích dne 5. 12. 2011

Metodické oznámení č. 26
k zákazu používání smluvní pokuty a dalších smluvních podmínek jako dílčího
hodnotícího kritéria při zadávání veřejných zakázek a k zákazu náhodného výběru losem
Dopisem ředitele odboru Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí ze dne
16. listopadu 2011 a ministra pro místní rozvoj ze dne 13. října 2011 byly řídící orgány upozorněny
na nevhodnost používání smluvních pokut a dalších smluvních podmínek jako dílčího hodnotícího
kritéria při zadávání veřejných zakázek. S ohledem na výsledky auditů, které provedl Evropský účetní
dvůr u operačních programů realizovaných v České republice, konstatovala Evropská komise, že užití
smluvní pokuty jako dílčího hodnotícího kritéria není vhodné, neboť smluvní pokuta nevyjadřuje kvalitu
plnění, nemá souvislost s předmětem veřejné zakázky a je často zneužívána uchazeči
k neekonomickému vynakládání veřejných prostředků. Užitím smluvní pokuty jako hodnotícího kritéria
jsou nesprávně použita hodnotící kritéria ze strany zadavatelů veřejných zakázek, která fakticky vedou
k diskriminaci během zadávacího řízení.
Dále Platební a certifikační orgán Ministerstva financí upozornil na probíhající šetření protikorupční
policie ohledně možného spáchání trestných činů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, které
souvisí s účelovou manipulací počtu zájemců při náhodném výběru losem v užším řízení ve smyslu
§ 61 a § 66 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o veřejných zakázkách“), což vedlo k omezení počtu zájemců a následnému zpochybnění
transparentnosti celého zadávacího řízení.
Na základě výše uvedených skutečností Řídící orgán ROP JZ zakazuje:
―

používat při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek (dle § 78 odst. 4 zákona o veřejných
zakázkách) jako dílčí hodnotící kritérium smluvní pokuty a další smluvní podmínky,
jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele. Tento zákaz se vztahuje rovněž
na zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách.

―

používat v zadávacím řízení náhodný výběr losem, a to ani v kombinaci s objektivními
kriterii (dle § 61 a § 66 zákona o veřejných zakázkách).

Toto metodické oznámení se týká těch zadavatelů veřejných zakázek, kteří zahájí zadávací řízení
po nabytí platnosti tohoto metodického oznámení.
U zakázek vyhlášených před nabytím platnosti tohoto metodického oznámení, u nichž doposud nebylo
ukončeno zadávací řízení a u kterých zadavatel použije jako dílčí hodnotící kritérium smluvní pokutu či
další smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, Řídící orgán posoudí, zda
použití dílčího kriteria smluvní pokuty či dalších smluvních podmínek ovlivnilo výběr ekonomicky
nejvýhodnější nabídky.

Metodické oznámení č. 26 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad usnesením
č. 592/2011.

