Nejčastější chyby při podávání nabídek na veřejnou zakázku
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1. Úvod
Dokument Nejčastější chyby při podávání nabídek na veřejné zakázky by měl sloužit jako pracovní
manuál pro přípravu nabídek uchazečů do veřejných zakázek realizovaných v rámci projektu Podpora
sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.
Především jsou v textu uvedeny nejčastější chyby, se kterými jsme se v průběhu realizace veřejných
zakázek na zajištění sociálních služeb setkali v době od roku 2009 doposud. Jedná se jednak o
chyby, které mohou vést následně až k vyřazení nabídky uchazeče, a dále o chyby, které činí nabídku
nepřehlednou a orientace v nabídce je pak složitá, přestožetyto chyby nemají vliv na hodnocení
nabídky či dokonce její vyřazení).
Tento dokument bude průběžně aktualizován.

2. Chyby v prokazování základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje ve své nabídce splnění základní kvalifikační předpokladů v souladu s ust. § 53
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen “ZVZ“).
Za účelem prokázání základních kvalifikačních předpokladů je v souladu s ust. § 53 odst. 1 a 3 ZVZ
požadováno doložení následujících dokumentů:


výpis z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni
podání nabídky. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba (organizace), tak všechny její statutární orgány nebo každý člen statutárního orgánu,



čestné prohlášení podle ust. § 53 odst. 1 písm. c), d) a e) ZVZ, ne starší 90 kalendářních
dnů ke dni podání nabídky, které musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat
za dodavatele,



potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení
(ust. § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ), která nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání
nabídky,čestné prohlášení podle ust. § 53 odst. 1 písm. g) ZVZ, které nesmí být starší 90
kalendářních dnů ke dni podání nabídky, z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného
kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám. Čestné prohlášení
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele;



potvrzení od příslušného pracoviště správy sociálního zabezpečení, které nesmí být
starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky (ust. § 53 odst. 1 písm. h) ZVZ),

 čestné prohlášení podle § 53 odst. 1 písm. i), j) k) ZVZ, které nesmí být starší 90
kalendářních dnů ke dni podání nabídky, z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného
kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou
jednat za dodavatele.
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY:
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1) Výpis z evidence Rejstříku trestů ČR nebyl doložen jak za právnickou osobu (tzn. za
organizaci), tak i za všechny statutární zástupce organizace. → Součástí nabídky musí
být vždy minimálně 2 výpisy z evidence Rejstříků trestů ČR, pokud má společnost pouze
jednoho statutárního zástupce, v ostatních případech, pokud má organizace více statutárních
zástupců, budou doloženy výpisy z evidence Rejstříků trestů ČR za organizaci a zároveň za
všechny statutární zástupce.
2) Stáří dokumentů více než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. → Všechny výše
uvedené dokumenty nesmí být starší 90 kalendářních dnů. V případě, že jsou použita
potvrzení od FÚ a OSSZ z dřívější doby, je potřeba zkontrolovat datum jejich pořízení. Pokud
jsou staršího data, byť jen o 1 den překračující lhůtu 90 kalendářních dnů, je potřeba
vyzvednout potvrzení nová. Zároveň musí být veškeré dokumenty opatřeny datem
vydání/vzniku dokumentu, tak, aby bylo stáří dokumentů maximálně 90 kalendářních dnů ke
dni podání nabídky ověřitelné.

3) Čestná prohlášení nejsou podepsána osobou/osobami, které mohou jménem
organizace jednat. → Čestná prohlášení musí být podepsána osobou, případně osobami,
které mohou jménem organizace jednat, tedy vždy těmi členy statutárního orgánu, kteří mají
oprávnění zastupovat organizaci. Tato skutečnost musí být v rámci nabídky ověřitelná (např.
výpis z registru o.p.s., jmenovací dekret, zápis z Valné hromady…). Případně musí být
součástí nabídky notářsky ověřená plná moc ve prospěch osoby, která je zplnomocněna
k zastupování organizace a má oprávnění podepisovat.

3. Chyby v prokazování profesních kvalifikačních předpokladů
Dle ust. § 54ZVZ prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatel předložením
následujících dokumentů:


Dle ust. § 54 písm. a) ZVZ: kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí
být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.



Dle ust. § 54 písm. b) ZVZ: kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícímu příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY:
1) Není doložen dokument, ze kterého je patrné, kdo může organizaci zastupovat, tedy kdo
je statutárním zástupcem. → Pokud tato informace není uvedena v dokládaném výpisu
z některé z evidencí, je nutné nad rámec požadavku dle ust. § 54 písm. a) ZVZ doložit ještě
jiný relevantní dokument, ze kterého je patrné, kdo je oprávněn jednat jménem organizace a
organizaci zastupovat.
2) Stáří dokumentů více než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. → Viz výše.
3) Kopie dokladu o oprávnění k podnikání se nevztahuje k předmětu veřejné zakázky. →
Pokud je kopie dokladu o oprávnění k podnikání v nabídce dokládaná, je nutné, aby se
vztahovala k předmětu veřejné zakázky nikoliv k ostatním činnostem, které se veřejné
zakázky netýkají.
4)

Dokládané dokumenty nejsou kompletní. → Zejména u výpisů některé z evidencí a kopie
dokladu o oprávnění k podnikání je nutno dbát, aby byly dokumenty dokládány v celém svém
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rozsahu, tzv. v rozsahu celkového počtu stran, které jsou zpravidla na dokumentech uvedeny,
a včetně relevantních příloh, pokud je na tyto přílohy v dokumentu odkazováno.

4. Chyby v prokazování technických kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu dle ust. § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ
předložením strukturovaných profesních životopisů zaměstnanců/pracovníků odpovědných za
poskytování sociálních služeb v příslušné skupině veřejné zakázky, ze kterých bude zřejmé, že
veřejná zakázka bude zajištěna:
 nejméně 1 osobou se zkušenostmi s výkonem řídící funkce,
 nejméně 1 osobou s praxí v oblasti sociálních služeb v délce trvání minimálně 2 roky
(lze doložit splnění požadovaného i ve vztahu k jedné osobě).
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY:
1) Není dodržena požadovaná struktura profesního životopisu, v důsledku čehož jsou
požadované informace hůře dohledatelné.
2) Životopisy nejsou opatřeny podpisem.
3) Popis pracovní pozice a pracovního zařazení uvedený ve strukturovaném profesním
životopisu není blíže specifikován, tudíž není možné ověřit, zda je technická kvalifikace
v požadovaném rozsahu splněna.

5. Ostatní chyby v nabídkách netýkající se prokazování kvalifikace
1) Na obálce nabídky není uveden název veřejné zakázky a číslo příslušné části, na kterou
uchazeč nabídku podává.
2) Návrh smlouvy či jiné dokumenty, kde je to požadováno, nejsou podepsány oprávněnými
osobami (např. chybí podpis jedné z oprávněných osob, pokud má organizace více
statutárních zástupců s právem společného podpisu, chybí plná moc,…).
3) Podpisy se neshodují s informacemi uvedenými v dokladech potvrzujících právní subjektivitu
organizace (např. ve Výpisu je uvedeno, že pod podpisem musí být uveden název organizace
– tedy razítko, ale v nabídce toto chybí).
4) Číslování stránek v nabídce neodpovídá obsahu nabídky.
5) Došlo k úpravě návrhu smlouvy v bodech, kde nebyla editace smlouvy povolena (např. jsou
odstraněny řádky z tabulek, chybí části textů, ….).
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