K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Zadavatel
Název VZ
Širší společenské zájmy
Hodnocení
Předpokládaná hodnota VZ

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
„Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV“
Požadavek
zadavatele
na
zaměstnávání
dlouhodobě
nezaměstnaných osob a Požadavek na ekologicky šetrné plnění
Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
10 000 000,- Kč bez DPH
Odkaz na profil zadavatele
https://mpsv.ezak.cz/contract_display_28.html

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE (ZÁŘÍ 2014)
Inspirovat se můžete přímo v našich zadávacích podmínkách na profilu zadavatele nebo se
podívejte na níže vybrané části zadávacích podmínek a další postřehy k zadávacímu řízení.

Požadavek
zadavatele
na
zaměstnáván
í dlouhodobě
nezaměstnan
ých osob

USTANOVENÍ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

USTANOVENÍ VE VZOROVÉ SMLOUVĚ

„Ve smyslu § 44 odst. 10 zákona zadavatel
požaduje, aby nejméně 2 osoby z celkového
počtu pracovníků vybraného uchazeče, kteří se
budou podílet na plnění veřejné zakázky,
pocházely z řad dlouhodobě nezaměstnaných
osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli
bezprostředně před započetím plnění veřejné
zakázky evidováni úřadem práce po dobu
alespoň 5 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců.

„Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této
smlouvy prostřednictvím vyškolených a bezúhonných
osob, z nichž minimálně 2 osoby musí být v hlavním
pracovním poměru k Poskytovateli.

Podmínku vybraný uchazeč splní, pokud dané
osoby prokazatelně ukončily evidenci na úřadě
práce
v souvislosti
s
uzavřením
pracovněprávního vztahu (hlavní pracovní
poměr) s vybraných uchazečem. Uchazeč je
oprávněn prokázat splnění dané povinnosti i
prostřednictvím subdodavatele, tj. v případě,
že osoby pocházející z řad dlouhodobě
nezaměstnaných
osob
budou
v pracovněprávním vztahu (hlavní pracovní
poměr) k subdodavateli uchazeče.
Povinnou součástí nabídky je čestné
prohlášení uchazeče o tom, že nejméně

Poskytovatel se zavazuje, ve smyslu § 44 odst. 10
ZVZ, že za účelem zajištění předmětu plnění dle odst.
3.2 této smlouvy bude mít k dispozici po celou dobu
trvání této smlouvy členy realizačního týmu, z jejichž
celkového počtu budou nejméně 2 pocházet z řad
dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o
zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím
plnění dle této smlouvy evidováni úřadem práce po
dobu alespoň 5 ti po sobě jdoucích kalendářních
měsíců. Poskytovatel splňuje závazek dle přechozí
věty, pokud tyto osoby prokazatelně ukončily evidenci
na úřadě práce v souvislosti s uzavřením
pracovněprávního vztahu s Poskytovatelem (hlavní
pracovní poměr). Poskytovatel je oprávněn prokázat
splnění povinnosti dle první věty tohoto odstavce
i prostřednictvím
subdodavatele,
tj.
v případě,
že členové realizačního týmu pocházející z řad
dlouhodobě
nezaměstnaných
osob
budou
v pracovněprávním vztahu (hlavní pracovní poměr)
k subdodavateli Poskytovatele.

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání je spoluﬁnancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu je CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732.
sovz@mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

2 osoby, které se budou podílet na plnění
veřejné zakázky, pochází či budou
pocházet
z
řad
dlouhodobě
nezaměstnaných osob, a uchazeč je přijal
či přijme na hlavní pracovní poměr,
případně prohlášení uchazeče, že tak
učinil či učiní subdodavatel a uvedení
identifikačních
údajů
takového
subdodavatele uchazeče.

V případě,
že
v době
podání
nabídky
Poskytovateli nebyli známi členové realizačního
týmu
pocházející
z řad
dlouhodobě
nezaměstnaných osob dle přechozího odst.
tohoto článku smlouvy zavazuje se předložit do
10 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy,
nejpozději však 1 pracovní den před zahájením
plnění dle odst. 5.2 této smlouvy Seznam členů
realizačního týmu doplněný o osobu či osoby
pocházející z řad dlouhodobě nezaměstnaných.
Společně se Seznamem dle předchozí věty se
Poskytovatel zavazuje předložit potvrzení
příslušného pracoviště úřadu práce, prokazující,
že osoby
pocházející
z řad
dlouhodobě
nezaměstnaných osob byly bezprostředně před
přijetím
na
hlavní
pracovní
poměr
vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání po
dobu min. 5 ti po sobě jdoucích kalendářních
měsíců.“
+
„Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli
při nesplnění této povinnosti smluvní pokutu ve
výši 30.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun
českých), a to za každý jednotlivý případ
porušení dané povinnosti.“

Požadavek
na
ekologicky
šetrné a
zdravotně
nezávadné
úklidové
prostředky a
materiál

„Uchazeč je povinen při plnění veřejné
zakázky používat pouze ekologicky šetrné a
zdravotně nezávadné úklidové prostředky a
postupy a dodávat pouze ekologicky šetrný
a zdravotně nezávadný spotřební materiál a
zboží a zajistit řádné ekologické třídění
odpadu, a to po celou dobu plnění veřejné
zakázky.

„Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle
této smlouvy v souladu se všemi podmínkami
a požadavky Objednatele uvedenými v příloze č.
1 této smlouvy a v souladu s přílohou č. 4 této
smlouvy
(tj.
v souladu
s Definicí
ekologického úklidu), které tvoří rovněž její
nedílnou součást.“
+

Veškeré výrobky používané uchazečem při
plnění předmětu veřejné zakázky musí
splňovat
kritéria
ekologické
šetrnosti
definovaná buď Ministerstvem životního
prostředí v požadavcích pro propůjčení
ochranné
známky
„Ekologicky šetrný
výrobek“ (např. č. 07-2012 pro univerzální
čisticí přípravky a č. 72 -2013 Prací
prostředky používané v průmyslu a
institucích či 3- 2012 Prací prostředky apod.)
zveřejněných
na
stránce
http://www.ekoznacka.cz/seznam,
nebo
rovnocennými směrnicemi jiných národních
systémů ekoznačení v Evropě pro tyto
kategorie produktů.

„Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli
při nesplnění této povinnosti smluvní pokutu ve
výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun
českých), a to za každý jednotlivý případ
porušení dané povinnosti.“

Uchazeč je povinen v nabídce předložit
čestné prohlášení, z jehož obsahu bude
zřejmé, že má v úmyslu dostát požadavku
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zadavatele na používání ekologicky
šetrných a zdravotně nezávadných
úklidových prostředků a postupů a
dodávat pouze ekologicky šetrné a
zdravotně nezávadný spotřební materiál a
zboží a rovněž zajistit ekologické třídění
odpadu, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky.“

Požadavky na širší společenské zájmy BY MĚLY BÝT UVEDENY již v oznámení o
zakázce.
V zadávací dokumentaci zadavatel stanovil požadavky na širší společenské zájmy, a
to ad 1) zajištění zaměstnání nejméně 2 osob z celkového počtu pracovníků z řad
dlouhodobě nezaměstnaných osob a ad 2) zajištění úklidu ekologicky šetrnými a
zdravotně nezávadnými úklidovými prostředky a materiálem. Požadavky zadavatel
stanovil v zadávacích podmínkách jednoznačně a obligatorně. Dodavatelé se k jejich
plnění zavázali v návrhu Smlouvy. Dodavatelé se navíc k jejich plnění zavázali také
explicitně v rámci čestných prohlášení, která předložili do svých nabídek.
Nepředložení uvedených čestných prohlášení mělo za následek vyřazení nabídky a
vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

+
Kontrola plnění
Zadavatel opakovaně kontroluje, zda plnění probíhá v souladu s podmínkami stanovenými
smlouvou, tj. včetně ověřování, zda se na plnění podílejí osoby z řad dlouhodobě
nezaměstnaných v počtu stanoveném smlouvou a zda je úklid prováděn ekologicky šetrnými
a zdravotně nezávadnými úklidovými prostředky a materiálem.
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