
Tržiště dobré praxe/Sustainable Procurement Market Place

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2019/Conference Responsible Public Procurement 2019
Praha, 4. října 2019/Prague, October 4th, 2019



Inspirace dobrou praxí
Getting inspired by the best practice

Město Jičín/Jičín Town
Lenka Hollerová

Město Barcelona/City of Barcelona
Carla Canal Rosich

Jihomoravský kraj/South-Moravian Region
Jakub Váňa

SKL Kommentus
Peter Nohrstedt

Povodí Vltavy, státní podnik/Povodí Vltavy, state enterprise
Tomáš Havlíček



Lenka Hollerová

vedoucí oddělení veřejných zakázek

Městský úřad Jičín

Žižkovo náměstí 18 | 506 01 | Jičín

tel: 493 545 184

e-mail: hollerova@mujicin.cz

www.mujicin.cz

mailto:hollerova@mujicin.cz
http://www.mujicin.cz/


Stavební úpravy a změna užívání objektu 
čestného dvora v Jičíně – III. etapa

zjednodušené podlimitní řízení
na stavební práce

předpokládaná hodnota: 16 mil. Kč - vysoutěžená cena: 21,6 mil. Kč

VZ je realizována v rámci projektu „Cesta Valdštejnských architektů“, jež je
spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Programu Interreg V-A
ČR-Polsko. Dotace ve výši 1,1 mil. EUR.



Aspekty OVZ v zakázce
formulářové vyplnění

prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné 
zakázky

exkurze pro děti ZŠ s cílem podpořit zájem o technické 
vzdělání
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City of Barcelona
Carla Canal Rosich



Supply of computer 
equipment with 
measures of 
sustainable public 
procurement

Budget: 1,200,000 € 
Time: 2/02/19 - 12/31/20
Acquisition
Tender procedure: Open
Harmonized contract
Bidders/ 3 lots: 5, 3 , 4



Contract conditions and follow up
Electronics Watch helps public sector organizations work together, 
and collaborate with civil society monitors in production regions, 
to protect the rights of workers in their electronics supply chains.

Basic description on 
sustainability aspects, the 
outcomes of the tender, 
lessons learnt

Preliminary market consultation for the 
procurement of the provision of ICT 
infrastructures and associated 
professional services for the new data 
processing center 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ec
ofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=46
666031&reqCode=viewCtn&



Award criteria
Make ICT Fair Project

Clausula and follow up 
instruments focused on 
external impacts

Social and 
environmental rights 
along the supply chain

Network

Practice of responsible supply in relation to the goods 
supplied ............................................ up to 4 points

- Have a public supply policy or code of conduct 
covering the entire life cycle of production (manufacturing, 
transportation, smelter/ refinery and mining) that 
guarantees the transparency of the supply chain and 
compliance with the social, labour and respect for human 
rights, both in the manufacture of products and in the 
extraction of raw materials, used in the production of the 
goods object of contract ............................. up to 2 points

Accreditation: Web address, URL or email address to get this 
policy. In the case of distributors, it will be necessary to 
certify the adhesion to the supply policy of the manufacturer 
of the proposed equipment.”



The outcomes of the tender, 
lessons learnt

Preliminary market consultation for the 
procurement of the provision of ICT 
infrastructures and associated 
professional services for the new data 
processing center 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ec
ofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=46
666031&reqCode=viewCtn&

• Dialogue with the 
sector

• Awareness 

• Network audits
• Public 

responsability / 
integrity
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Jihomoravský kraj
Jakub Váňa



Zhotovení stavby Koncertní sál, 
Konzervatoř Brno 

• demolice stávajícího koncertního sálu, výstavba nového na získaném prostoru, 
rekonstrukce navazujících prostor a hygienického zázemí

• 37 000 000 Kč bez DPH 

• zjednodušené podlimitní řízení 



Zhotovení stavby Koncertní sál, 
Konzervatoř Brno 

• zmírnění dopadů provádění stavebních prací a realizované stavby na okolí

• férové podmínky v dodavatelském řetězci

• důraz na legální zaměstnávání

• dodržování pracovněprávních předpisů a odpovídajících podmínek práce

• důraz na zajištění bezpečnosti práce

• důraz na včasné platby poddodavatelům

• přidaná hodnota – předem definovaná vylepšení oproti projektové dokumentaci

• předběžná tržní konzultace

• hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek



Zhotovení stavby Koncertní sál, 
Konzervatoř Brno 

• opakované zadávání – poprvé žádná nabídka

• předběžná tržní konzultace

• následně 4 nabídky, většina včetně přidaných hodnot

• smluvní cena 39 994 713 Kč bez DPH, konečná cena 43 828 878,04 Kč bez DPH

• realizováno v termínu, včetně přidaných hodnot, bez komplikací

• pokračujeme ve zdůrazňování požadavku na férové podmínky v dodavatelském řetězci, 
využívání PTK
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SKL Kommentus, 
Sweden

Peter Nohrstedt

Central Purchasing Body (CPB) for the Local Sector in Sweden



Framework agreement on Furniture

• 11 tender areas

• Eg. Preschool, School, Office, Healthcare, Lobby and 
Outdoor furniture.

• Estimated value (4-year period) 470 million EUR 

• Open procedure

• Resources: 3 procurers, 1 environmental expert, 2 
expert consultants

• 43 bidders



Framework agreement on Furniture
Before procurement:
• Sustainability analysis  chemicals in plastics, textiles, 

foam; circularity, recyclable/recycled plastics, risks in 
supply chain connected to textiles, wood and work 
conditions in manufacturing, eco-labels

Procurement: 
• 3 levels of environmental performance – basic, average 

and high – 20% deduction of evaluation price for 
products fulfilling ”high” level

• Template contract terms referring to human rights, 
workers rights, anti-corruption and environment 

Contract management:
• Documentation audit on high volume samples
• Follow-up on terms during contract period Self 

Assessment Questionnaire and office audit
• E-catalogue

E-catalogue
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Povodí Vltavy, státní podnik 
Tomáš Havlíček



Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice -
výstavba rybího přechodu a vodácké 

propusti

• výstavba vodních děl, výstavba jezů

• 22 847 000 Kč bez DPH

• zjednodušené podlimitní řízení 



Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice -
výstavba rybího přechodu a vodácké 

propusti

Závazek vybraného dodavatele stran platebních podmínek:

Vybraný dodavatel bude povinen zřídit, do smlouvy před jejím podpisem uvést a, bude-li s ním
uzavřena smlouva, po celou dobu plnění veřejné zakázky udržovat transparentní bankovní účet
umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí
na takovém účtu. Další podmínky týkající se této povinnosti jsou vymezeny zněním smlouvy.



Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice -
výstavba rybího přechodu a vodácké 

propusti

Cíle transparentního účtu:

Odpovědnost v rámci zadávání VZ,

Snaha o pozitivní ovlivnění podnikatelského prostředí,

Možnost kontroly plnění předmětné podmínky z Čestného prohlášení o sociálně odpovědném plnění
VZ.



Projekt „Podpora implementace 
a rozvoje sociálně odpovědného 
veřejného zadávání“ MPSV

www.sovz.cz


