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Příloha 2 

 

Tabulky finančních oprav pro chybn  provedené zadávací nebo výb rové ízení 
 

a) Oznámení o zakázce a zadávací podmínky 
 

Č.  Typ porušení  Popis porušení  Sazba finanční opravy  
1.  Neuve ejn ní 

nebo neodeslání 
oznámení 
výb rového ízení  

Zakázka byla zadána, aniž by 
bylo uve ejn no nebo odesláno 
oznámení výb rového ízení dle 
bodu 3.2.1 P íručky pro zadávání 
ve ejných zakázek.  

 100 % nebo  
min. 25 % pokud byla 
dodržena určitá míra 
uve ejn ní  

2.  Um lé rozd lení 
p edm tu zakázky  

P edm t zakázky je rozd len tak, 
aby došlo ke snížení 
p edpokládané hodnoty pod limity 
stanovené v obecných 
podmínkách Pravidel, resp. 
P íručce pro zadávání ve ejných 
zakázek a jeho zadání v 
mírn jším režimu, než je 
stanoven pro p edm t zakázky 
p ed jejím rozd lením.  

 100 % nebo  
min. 25 % s ohledem 
na závažnost porušení 

3.  Nedodržení 
minimální délky 
lh ty pro podání 
nabídek  

Lh ty pro podání nabídek byly 
nižší než lh ty uvedené v bodu 
3.3.2 P íručky pro zadávání 
ve ejných zakázek.  

 min. 25 %, pokud je 
délka lh ty kratší 
alespoň o 50 % její délky 
stanovené P íručkou pro 
zadávání ve ejných 
zakázek 

 min. 10 %, pokud je 
délka lh ty kratší 
alespoň o 30 % její délky 
stanovené  
P íručkou pro zadávání 
ve ejných zakázek,  

 2 - 5 %, v p ípad  jiného 
zkrácení lh ty pro 
podání nabídek  

 

4. Nedostatečná 
doba k opat ení 
zadávací 
dokumentace 

Doba k tomu, aby si dodavatelé 
opat ili zadávací podmínky, je 
p íliš krátká, a vytvá í tak 
neod vodn nou p ekážku pro 
otev ení ve ejné zakázky 
hospodá ské sout ži. 

 min. 25 %, je-li doba, 
do kdy si dodavatelé 
musí opat it zadávací 
podmínky, kratší než 
50 % lh ty pro doručení 
nabídek 

 min. 10 %, je-li doba, 
do kdy si dodavatelé 
musí opat it zadávací 
podmínky, kratší než 
60 % lh ty pro doručení 
nabídek 

 min. 5 %, je-li doba, do 
kdy si dodavatelé musí 
opat it zadávací 
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podmínky kratší než Ř0 
% lh ty pro doručení 
nabídek 

5.  Neuve ejn ní 
informací o 
prodloužení lh ty 
pro podání 
nabídek  

Došlo k prodloužení lh ty pro 
podání nabídek, ale toto 
prodloužení nebylo uve ejn no 
stejným zp sobem, jakým bylo 
zahájeno výb rové ízení.  

 min. 10 % nebo  
min. 5 % s ohledem 
na závažnost porušení  

6.  Neuvedení 
hodnotících kritérií 
v zadávacích 
podmínkách  

Hodnotící kritéria, p ípadn  jejich 
podrobná specifikace nejsou 
uvedeny v zadávacích 
podmínkách.  

 min. 25 % pokud 
hodnotící kritéria nebyla 
uvedena 

 nebo min. 10 % pokud 
chyb la pouze n která 
hodnotící kritéria  

 nebo 5 % pokud byla 
uvedena všechna 
hodnotící kritéria v 
zadávacích podmínkách, 
ale nebyla dostatečn  
podrobn  popsána  

7.  Diskriminační 
kvalifikační 
požadavky  

Stanovení diskriminačních 
kvalifikačních požadavk .  
Nap íklad: - Povinnost mít 
provozovnu nebo zástupce v 
dané zemi nebo regionu;  
- Povinnost účastník , mít 
zkušenosti v dané zemi nebo 
regionu; Stanovení kvalifikačních 
p edpoklad , které neodpovídají 
p edm tu zadávané zakázky. 

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo  
5 % s ohledem na 
závažnost porušení 

8.  Hodnotící kritéria 
stanovená v 
rozporu se 
zásadami bodu 
3.2.1 písm. fě a gě 

Stanovení hodnotících kritérií, 
která nevyjad ují vztah užitné 
hodnoty a ceny.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo  
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

9.  Diskriminační 
vymezení 
p edm tu zakázky  

P edm t zakázky je v zadávacích 
podmínkách vymezen p íliš 
konkrétn , tak že není zajišt n 
rovný p ístup k jednotlivým 
dodavatel m, resp. n kte í 
dodavatelé jsou takto 
vymezeným p edm tem zakázky 
zvýhodn ni.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo  
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

10.  Nedostatečné 
vymezení 
p edm tu zakázky  

P edm t zakázky je v zadávacích 
podmínkách vymezen 
nedostatečn , tak že zadávací 
podmínky neobsahují veškeré 
informace podstatné pro 
zpracování nabídky.  

 min. 10 % nebo  
min. 5 % s ohledem 
na závažnost porušení  

 
 
 
 
 



 

92 
 

b) Posouzení a hodnocení nabídek 
 

Č.  Typ porušení  Popis porušení  Sazba finanční opravy  
11.  Zm na 

kvalifikačních 
požadavk  po 
otev ení obálek s 
nabídkami  

Kvalifikační požadavky byly 
zm n ny ve fázi posouzení 
kvalifikace, což má vliv na 
spln ní kvalifikace jednotlivými 
dodavateli Ěnespln ní kvalifikace 
dodavateli, kte í by ji dle 
zadávacích podmínek splňovali 
nebo spln ní kvalifikace 
dodavateli, kte í by ji dle 
zadávacích podmínek 
nesplňovaliě.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo  
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

12.  Hodnocení 
nabídek podle 
jiných kritérií 
hodnocení, než 
byla uvedena v 
zadávacích 
podmínkách 

P i hodnocení nabídek byla 
použita jiná kritéria hodnocení 
Ějejich váhyě, než byla uvedena v 
zadávacích podmínkách a tato 
skutečnost m la vliv na výb r 
nejvhodn jší nabídky.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo 
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

13.  Netransparentní 
posouzení a/nebo 
hodnocení 
nabídek  

Protokol o posouzení a 
hodnocení nabídek neexistuje 
nebo neobsahuje všechny 
náležitosti vyžadované v této 
P íručce.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo  
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

14.  Podstatná zm na 
zadávacích 
podmínek  

Zadavatel v rámci jednání o 
nabídkách podstatn  zm ní 
zadávací podmínky.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo 
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

15.  Zvýhodn ní 
n kterého 
dodavatele nebo 
n kterých 
dodavatel   

V pr b hu lh ty pro podání 
nabídek nebo p i jednání s 
dodavateli jsou n kterému 
dodavateli nebo n kterým 
dodavatel m poskytnuty 
informace, které nejsou 
poskytnuty jiným, p ípadn  je 
n který dodavatel nebo n kte í 
dodavatelé jsou jiným zp sobem 
zvýhodn ni a tyto skutečnosti 
mají vliv/mohou mít vliv na výb r 
nejvhodn jší nabídky.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo  
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

16.  Zm na nabídky 
b hem hodnocení  

Zadavatel umožní účastníkovi, 
aby upravil svou nabídku b hem 
hodnocení nabídek.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo  
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

17.  Odmítnutí nabídek 
s mimo ádn  
nízkými 
nabídkovými 
cenami 

Nabídková cena se zdá být 
mimo ádn  nízká v pom ru k 
výrobk m, stavebním pracím 
nebo službám, zadavatel však 
tyto nabídky vy adí, aniž by 
nejd íve písemn  požádal o 
up esn ní základních prvk  
nabídky, které považuje za 

 min. 25 % nebo min. 10 
% nebo min. 5 % 
s ohledem na závažnost 
porušení 
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d ležité.  

18.  St et zájm   Zadání zakázky v rozporu 
s bodem 2.5 P íručky pro 
zadávání ve ejných zakázek.  

 100 %  

 
c) Pln ní zakázky 

 

Č.  Typ porušení  Popis porušení  Sazba finanční opravy  
19.  Podstatná zm na 

smlouvy na pln ní 
zakázky  

Podstatná zm na závazku ze 
smlouvy na pln ní zakázky 
Ědefinována v bod  4.4.4 P íručky 
pro zadávání ve ejných zakázek), 
která by mohla mít vliv na výb r 
nejvhodn jší nabídky.  

 100 % z hodnoty 
dodatečných zakázek 
vyplývajících z 
podstatné zm ny 
smlouvy a min. 25 % ze 
smluvní ceny p vodní 
zakázky  

20.  Snížení rozsahu 
smlouvy na pln ní 
zakázky  

Snížení rozsahu smlouvy na 
pln ní zakázky provedením 
podstatné zm ny smlouvy, které 
by mohlo mít vliv na výb r 
nejvhodn jší nabídky.  

 min. 25 % ze smluvní 
ceny po jejím snížení  

21.  Zadání 
dodatečných 
stavebních prací / 
služeb / dodávek 
bez spln ní 
podmínek dle 
P íručky pro 
zadávání 
ve ejných zakázek 

P vodní zakázka byla zadána v 
souladu s P íručkou pro zadávání 
ve ejných zakázek, ale 
dodatečné zakázky byly zadány 
bez spln ní podmínek dle 
P íručky pro zadávání ve ejných 
zakázek.  

 100 % z hodnoty 
dodatečných zakázek  

 min. 25 % v p ípad , kdy 
dodatečné zakázky 
nep ekročí 50% hodnoty 
p vodní zakázky  

22.  Zadání 
dodatečných 
stavebních prací 
nebo služeb ve 
vyšším rozsahu 
než 50% p vodní 
zakázky  

P vodní zakázka byla zadána v 
souladu s P íručkou pro zadávání 
ve ejných zakázek, ale 
dodatečné stavební práce nebo 
služby byly zadány v objemu 
vyšším než 50% p vodní 
zakázky.  

 100 % z částky 
p esahující 50 % ceny 
p vodní zakázky  

 
d) Jiné porušení 

 

23.  Jiné porušení výše 
neuvedené  

Jiné porušení P íručky pro 
zadávání ve ejných zakázek výše 
neuvedené, které m lo nebo 
mohlo mít vliv na výb r 
nejvhodn jší nabídky.  

 min. 25 % nebo  
min. 1 % s ohledem na 
závažnost porušení  

 

  


