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Vzorová textace  
 
Vzorovou textaci lze využít, pouze pokud to je možné vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění 
veřejné zakázky. Zadavatel také musí vždy zvážit, zda je vhodnější, účelnější či efektivnější aspekty 
odpovědného veřejného zadávání uplatnit jako podmínku účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 37 ZZVZ 
nebo formou hodnocení nabídek ve smyslu § 114 a násl. ZZVZ. Textace je nutné podle potřeby 
přizpůsobit povaze a předmětu plnění konkrétní veřejné zakázky a jejímu rozsahu. I když byly textace 
pečlivě promýšleny, autoři nepřebírají a ani nemohou přebírat odpovědnost v souvislosti s konkrétními 
případy, ve kterých byly uvedeny nebo pro které budou textace využity. 
 

Předmět plnění Úklidové služby 
Uplatněná příležitost Podpora malých a středních podniků 

 
Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) realizoval veřejnou zakázku na úklid dopravních prostředků a 
areálů vozoven, v rámci které ustoupil od jedné velké soutěže a veřejnou zakázku s předpokládanou 
hodnotou 720 mil. Kč bez DPH (za dobu plnění 6 roků) rozdělil na 16 logických částí podle jednotlivých 
areálů. Tím otevřel zakázku malým a středním podnikům a přilákal tak více dodavatelů. Vzorové 
textace k této příležitosti OVZ jsou uvedeny níže.  
 

Kromě umožnění účasti malých a středních podniků použil DPP při zadání zakázky i další aspekty 
odpovědného zadávání: 
- podpořil ekologicky šetrná plnění (závazek dodavatelů provádět třídění odpadu na papír, PET 

láhve a umělé hmoty, sklo a ostatní směsný odpad),  
- podpořil dodržování důstojných pracovních podmínek při plnění předmětu zakázky tím, že 

smluvně zajistil dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

- podpořil používání ekologicky šetrných výrobků stanovením podmínky, že čisticí prostředky 
používané při úklidu nesmí porušovat zákon o ochraně veřejného zdraví, musí mít certifikaci 
„Ekologicky šetrný výrobek“, „Modrý anděl“, „Severská labuť“ nebo jinou rovnocennou známku. 

- vyžadoval používání koncentrovaných čisticích prostředků v nejvyšším možném rozsahu, aby snížil 
množství produkovaných obalů. 

 

Celá zadávací dokumentace je k dispozici zde. 
 
Textace do zadávací dokumentace: 
 

„Veřejná zakázka je rozdělena na části s ohledem na možný rozdílný okruh dodavatelů a rovněž v zájmu 
zvýšení hospodářské soutěže mezi dodavateli. 

Dodavatelé mohou podat nabídky na jednu, dvě nebo jakýkoli počet části veřejné zakázky, a to dle 
svého uvážení. Pokud není dále stanoveno jinak, požadavky zadavatele, jakož i práva a povinnosti 
dodavatelů v souvislosti s účastí v zadávacím řízení jsou shodná pro všechny části veřejné zakázky. 

V rámci všech ostatních částí bude s vybraným dodavatelem uzavřena vždy smlouva na úklid areálu a 
současně i smlouva na úklid dopravních prostředků (autobusů či tramvají). Tyto smlouvy budou 
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formálně samostatné, avšak navzájem závislé ve smyslu § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Zadavatel za účelem vyloučení veškerých pochybností upozorňuje, že pokud dodavatel podává nabídku 
na více částí veřejné zakázky, je povinen zařadit doklady k prokázání splnění kvalifikace do každé 
samostatné nabídky, a to i v případě, že tyto doklady jsou pro tyto části veřejné zakázky částečně nebo 
zcela shodné. 

Dodavatel předloží nabídku v elektronické podobě, a to na každou část veřejné zakázky zvlášť.“ 

 


