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Čeho lze dosáhnout jednou zakázkou na nákup potravin do škol? 

To, že je možné jednou veřejnou zakázkou dosáhnout toho, aby děti ve škole jedly kvalitní potraviny, 
z nichž 20 % jsou biopotraviny pocházející z ekologického zemědělství, je nasnadě. Stejnou 
zakázkou, tedy se stejnou cenou, je ale možné i snížit environmentální stopu služeb spojených 
s provozem školních jídelen, a to prostřednictvím snížení odpadu z potravin, zvýšením povědomí dětí 
o udržitelném rozvoji a poskytnutím školení o udržitelnosti zaměstnancům školních jídelen. Stejná 
zakázka může zajistit proškolení zaměstnanců vítězného dodavatele ve vztahu ke složení a výživové 
hodnotě jídel a jejich vyváženosti. Táž zakázka pak může nepřímo přispět ke změnám struktury 
vítězného dodavatele, v daném případě ke vzniku oddělení pro rozvoj udržitelných postupů, k 
zavedení ISO 14001 (systém environmentálního managementu) u dodavatele nebo ke vzniku sedmi 
nových pracovních míst. 

Úspěchu zakázky napomohla podrobná příprava před zahájením zadávacího řízení, vyhodnocení 
zkušeností z předchozích obdobných zakázek a předběžné konzultace s trhem, díky kterým bylo 
možné dosáhnout ekologicky šetrného řešení.  Takovou veřejnou zakázku vyhlásilo v roce 2016 
město Lens v severní Francii a podrobně o ní informoval GPP News Alert Evropské komise. Připravili 
jsme pro vás zkrácené informace o této zakázce v češtině: 

 

Veřejná zakázka na občerstvení a biopotraviny do škol, město Lens (Francie) 

Město Lens situované na severu Francie má asi 36 000 obyvatel. V roce 2008 se rozhodlo dodávat 20 
procent biopotravin do školních jídelen. Veřejná zakázka vyhlášená v roce 2016 navazovala na 
předchozí zakázky z let 2008 a 2014. Na základě zkušeností z předchozích zakázek se zadavatel 
tentokrát rozhodl pro podrobnější environmentální kritéria, umožnil tři variace dodávaných jídel a 
hlavně se ještě před vyhlášením samotné zakázky více soustředil na předtržní konzultace 
s potenciálními dodavateli. 

Cíle zakázky 

Hlavním cílem zakázky bylo poskytnout školám ekologicky příznivé, hospodárné, výživné a ekologické 
občerstvení a potraviny. Zakázka se snažila postihnout různé environmentální a jiné aspekty školních 
jídelen, jako je snížení environmentální stopy služeb spojených s provozem školních jídelen, a to 
prostřednictvím snížení odpadu z potravin, zvýšením povědomí dětí o udržitelném rozvoji a 
poskytnutím školení o udržitelnosti zaměstnancům školních jídelen. K tomu byly stanoveny minimální 
požadavky a hodnotící kritéria (viz níže). 

Z iniciativy Oblastní rady Nord pas de Calais byly uspořádány v době před zahájením veřejné zakázky 
konzultace s trhem. Bylo zorganizováno několik setkání oblastní rady, zadavatele a potencionálních 
dodavatelů s cílem komunikovat veřejně potřeby a požadavky zadavatele a podpořit poskytnutí 
lepších služeb.  

Použitá kritéria 

Zakázka byla zadána formou otevřeného řízení, jako jeden celek, s předpokládanou hodnotou 2,2 mil. 
Eur, a to na jeden rok s tím, že může být 3krát obnovena, tedy nejdéle na 4 roky.   

Technické specifikace: 20 % dodaných potravin musí pocházet z ekologického zemědělství, tedy musí 
se jednat o certifikované biopotraviny v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007 (veřejná zakázka z roku 
2014 požadovala pouze 15 %). 

Nabídky musely obsahovat 3 typy menu s různým množstvím biopotravin: 
1. Menu obsahující pouze biopotraviny (5 z 5 komponent) 
2. Menu obsahující 3 biopotraviny (z 5 komponent) 
3. Menu obsahující 1 biopotravinu (z 5 komponent) 
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Účastnící zadávacího řízení museli nabídnout 5 kombinací shora uvedených možností menu. Navíc 
museli garantovat sledovatelnost jimi dodaných potravin. Na žádost musel dodavatel poskytnout 
zadavateli osvědčení o původu biopotravin. 

Hodnotící kritéria: hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky. Byla stanovena 4 kritéria 
a tento systém jejich ohodnocení: 

 Technické aspekty nabídky 45 % 
- Kvalita potravin použitých v sestavených menu (30 bodů) 
- Respektování sezónnosti produktů v sestavených menu (30 bodů) 
- Různorodost menu (20 bodů) 
- Soulad s výživovými doporučeními (20 bodů) 

 

 Cena 25% 
- Cena za veškeré služby (40bodů) 
- Cena menu s biopotravinami (60 bodů) 

o Cena menu s biopotravinami zahrnující všech 5 komponent (20 bodů) 
o Cena menu s biopotravinami zahrnující 3 komponenty z 5 (40 bodů) 
o Cena menu s biopotravinami zahrnující 1 komponentu z 5 (40 bodů) 

Pozn.: Město Lens v zakázkách hodnotí cenu méně než 50 %. V této zakázce se však rozhodlo snížit 
ohodnocení ceny oproti předchozí zakázce ještě více (a zahrnulo další podkritéria), aby dalo 
dodavatelům více flexibility při nabídkách menu z biopotravin. 

 

 Zajištění kvality 15 % 
- Opatření k zajištění optimálních dodávek (25 bodů) 
- Opatření pro zpracování objednávek (25 bodů) 
- Monitorovací opatření (25 bodů) 
- Zdroje pro proškolení zaměstnanců školních jídelen (25 bodů) 

 

 Vliv na životní prostředí a dodávky zemědělských produktů 15 % 

Pozn.: Oproti veřejné zakázce z roku 2014 bylo toto kritérium zahrnuto, protože se v mezidobí město 
Lens politicky zavázalo přispět k řešení klimatické změny. Toto kritérium obsahovalo jedno 
podkritérium posuzující opatření dodavatele k redukci a/nebo recyklaci obalových materiálů, tak aby 
byl snížen negativní vliv na životní prostředí. Další podkritérium posuzuje procento produktů 
pocházejících z integrovaného zemědělství  

(viz http://ec.europa.eu/environment/archives/ppps/pdf/ilubrochure.pdf). 

 

Výsledky 

Zadavatel obdržel 4 nabídky a všechny z nich byly hodnoceny. Cena jednoho menu obsahujícího 
biopotraviny byla 2,75 Eur za jídlo, což je rozumné navýšení, vezmeme-li v potaz, že cena menu 
z konvenčních potravin je 2,33 Eur. Zakázka měla další, nepřímý vliv na dodavatele, přispěla ke 
vzniku oddělení pro rozvoj udržitelných postupů, k zavedení ISO 14001 (systém environmentálního 
managementu) u dodavatele a ke vzniku sedmi nových pracovních míst (2 pracovní místa v novém 
oddělení pro rozvoj udržitelných postupů a 5 nových pracovních míst souvisejících s dodávkami 
potravin). 

Kontaktní osoba: Antoine Gobin, City of Lens, agobin@mairie-lens.fr 
Zdroj: GPP News Alert, Issue No. 68 February 2017 
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