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Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF

Zadavatel:

MASARYKOVA UNIVERZITA
Název VZ:

DODÁVKA A MONTÁŽ INTERIÉRU DĚKANÁTU PŘF

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE 2017
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Širší společenské zájmy:
Ekologicky šetrné plnění
Hodnocení:
Technická speciﬁkace díla
byla stanovena jako minimální
standard. Nadto byla hodnocena technická úroveň (použití
kvalitnějších materiálů) s váhou 80 % a nabídková cena
s váhou 20 %.
Předpokládaná hodnota VZ:
635 000,- Kč bez DPH

STRATEGICKÝ PŘÍSTUP ZADAVATELE
K ODPOVĚDNÉMU VEŘEJNÉMU ZADÁVÁNÍ

Masarykova univerzita (dále též jen „MU“) se od roku 2016 hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek. Mezi základní hodnoty MU
patří zodpovědnost, chápaná ve vztahu k vnějšímu prostředí jako veřejná
role univerzity zdůrazňující její úlohu spolutvůrce veřejného mínění a aktivního účastníka veřejné diskuze, a úcta k pravidlům zakládajícím rovnost
příležitostí a transparentnost fungování instituce.
Koncept odpovědného veřejného zadávání se snaží MU prosazovat také
tím, že nehodnotí pouze pořizovací cenu požadovaného plnění. U každé
zadávané zakázky MU zvažuje, jaká necenová kritéria, zejména technická,
funkční a environmentální, lze při hodnocení nabídek použít. Podstatou je
získat za prostředky, se kterými Masarykova univerzita hospodaří, co
nejkvalitnější a uživatelsky nejpřívětivější plnění. MU také používá při
zadávání veřejných zakázek jednoduché, stručné formuláře a dodavatelé
se tak nemusí tolik soustředit na formální náležitosti svých nabídek, ale
spíše na doplnění konkrétních parametrů nabízeného plnění. Masarykova
univerzita věří, že takový přístup může podpořit účast malých a středních
podniků a rozšířit hospodářskou soutěž.
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE (ÚNOR 2017)

Jednou z prvních veřejných zakázek s prvky odpovědného veřejného
zadávání, kterou MU zadala, byla veřejná zakázka malého rozsahu na
interiérové vybavení Děkanátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy
Univerzity. Cílem MU bylo, aby byl dodávaný interiér vyroben z kvalitních
materiálů, měl vysokou odolnost a tedy také delší životnost.
Zadavatel proto ve spolupráci s interiérovým projektantem zpracoval
„nadstandardní kvalitativní kritéria“ nad rámec technické speciﬁkace, která
byla stanovena jako minimální standard. Zároveň zadavatel požadoval, aby
nábytek nevylučoval zdraví škodlivé látky, nebyl nadměrně barven a lakován, konkrétně aby určité truhlářské výrobky (např. dýhované desky nebo
HPL laminát) splňovaly požadavky norem DIN EN 438, emisní třídu E1 dle
normy EN 312 a klasiﬁkaci dle normy EN 312. Nadstandardní kritéria
(ekologicky šetrnější a odolnější materiály, které jsou snáze udržovatelné,

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

pevnější atd.) se vztahovala k materiálům truhlářských výrobků, tedy k povrchům truhlářských výrobků a konstrukci
podnoží, a k nerezovému a sanitárnímu zařízení. Pokud se dodavatel zavázal dodat zadavatelem deﬁnované
nadstandardně kvalitní plnění (nad rámec minimálních požadavků dle technické speciﬁkace) byl v hodnocení zvýhodněn. Přitom zadavatel určil, že nabídková cena bude mít váhu 20 % a technická úroveň 80 %.
Pro výpočet bodů byl využit vzorec, po jehož doplnění dodavatelé znali svůj přesný počet bodů (vzorec neporovnával
hodnocené nabídky ve vztahu k nabídce „nejlepší“). Pro použití vzorce bylo nutné stanovit minimální a maximální
nabídkovou cenu. Nabídku s cenou nižší než minimální nabídková cena si zadavatel v zadávací dokumentaci vymínil
považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu a ve vztahu k ceně vyšší než maximální nabídková cena zadavatel
upozornil, že taková nabídka bude vyloučena ze zadávacího řízení. Dodavatelé při vyplňování vzorce do dokumentu
v excelu doplnili, která z nadstandardních kritérií mohou nabídnout, a nabídkovou cenu. Zároveň bylo v zadávacích
podmínkách stanoveno, že zadavatel je oprávněn vybraného dodavatele vyzvat k předložení dokladů prokazujících
splnění všech deklarovaných norem.
Po otevření obálek zadavatel ihned hodnotil nabídky - počet bodů museli mít dodavatelé uvedený přímo v nabídkách.
Poté vyzval zadavatel účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako první, aby prokázal splnění všech deklarovaných norem a zdůvodnil mimořádně nízkou nabídkou cenu, která vyvolávala v zadavateli ve vztahu k nabídnutým
nadstandardním kritériím nábytku pochybnosti. Cenový rozdíl v nabídkách prvního a druhého účastníka byl totiž
200 000,- Kč a z hlediska nadstandardních kritérií předložili téměř totožné nabídky. Proto u prvního účastníka zadávacího řízení zadavatel pochyboval o adekvátnosti ceny ve vztahu k nabízenému plnění. Dodavatel, který se umístil jako
první, však zdůvodnění nabídkové ceny nedoručil, žádné dokumenty nepředložil a nadto zadavateli sdělil, že je ani
nepředloží. Poté tedy zadavatel vyzval druhého účastníka v pořadí, který všechny požadované dokumenty předložil
a zároveň předložil i vzorky, ze kterých jasně vyplývalo, že splňoval veškerá jím deklarovaná nadstandardní kritéria.
Vybraný dodavatel nadto nabídl vyšší kvalitu hodnocených prvků, než požadovanou zadavatelem v zadávacích
podmínkách, konkrétně nerez používaný v gastronomických zařízeních. To byl příjemný, neočekávaný výsledek
zadávacího řízení. Nabídnuté materiály interiérového vybavení Děkanátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy
Univerzity by díky požadavkům v zadávací dokumentaci i výslednému plnění, které v některých parametrech požadované podmínky dokonce předčilo, měly zadavateli vydržet delší dobu. Nebude tedy třeba v brzké době pořizovat nový
interiér, likvidovat starý a zatěžovat odpadem životní prostředí. Zadavatel proto výsledný efekt veřejné zakázky
s aspekty odpovědného veřejného zadávání hodnotí velmi pozitivně a v budoucnu hodlá v tomto trendu pokračovat.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky je dostupná na této adrese:
https://zakazky.muni.cz/contract_display_4271.html
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