Novela zákona o veřejných zakázkách č. 40/2015 s účinností od 6. 3. 2015
K 6. 3. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (novela
č. 40/2015 Sb.).
Významné změny:
1. V případě podání jediné nabídky zadavatel nemusí zrušit zadávací řízení a může
uzavřít smlouvu s uchazečem, je-li nabídka úplná (původní § 71 odst. 6 a § 84
odst. 1 písm. e) zákona byly vypuštěny). Nabídka se v takovém případě nehodnotí
(viz § 79 odst. 6 zákona).
2. U dodatečných služeb dochází k navýšení z původních 20 % na 30 % a je možné je
zadat již vysoutěženému dodavatel, i když nebyly obsaženy v původních zadávacích
podmínkách, pokud nastanou okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat a jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb (viz § 23 odst. 7
zákona),
3. U zakázek na služby lze použít hodnotící kritéria organizace, kvalifikace a
zkušenosti realizačního týmu, pokud mají významný dopad na plnění veřejné
zakázky (viz § 78 odst. 4 zákona).
K bodu 1:
Zrušením povinnosti rušit zadávací řízení v případě, že zadavatel obdrží pouze jednu
nabídku nebo mu po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka, dle
důvodové zprávy k zákonu dojde k odstranění ustanovení, které v rámci své existence
způsobovalo zadavatelům často až neřešitelné problémy a které neplnilo svůj primární účel,
a sice zvýšení konkurenceschopnosti nabídek a zvýšení motivace zadavatelů otevírat
zadávací podmínky většímu počtu uchazečů jejich mírnějším nastavením.
K bodu 2:
Dle důvodové zprávy k zákonu dosavadní znění přinášelo komplikace při posuzování
konkrétních případů, kdy zákon vyžadoval takřka absolutní míru objektivní
nepředvídatelnosti. Předmětem sporu pak bývá právě otázka předvídatelnosti, např. zda se
zadavatel má spoléhat na správnost projektové dokumentace, či zda ji musí podrobit
oponentnímu zkoumání či toto zkoumání má provést vícekrát pro zajištění objektivního
názoru apod. Předmětem zkoumání pak je právě hledání naplnění míry objektivnosti.
Navrhovaná změna situaci řeší v tom smyslu, že nelze po zadavateli vyžadovat větší péči,
než je obvyklé (slovy zákona „náležitá“).
K bodu 3
Možnost hodnotit u služeb výše uvedená hodnotící kritéria neplatí univerzálně, ale pouze na
případy, kdy na plnění veřejné zakázky může mít významný dopad kvalita osob, které ji
provádějí. Typicky půjde o služby, opatření směřuje zejména do oblasti tzv. intelektuálních
služeb (služby projektantů, architektů, služby v oblasti poradenství) a specializovaných
řemeslných činností.
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