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Ministerstvo práce a sociálních věcí nakupuje kancelářský papír udržitelně
pro celý resort již od roku 2015. Zprvu využívalo environmentální zvláštní
podmínku plnění v následujícím rozsahu:
„1) proces bělení bez použití elementárního chlóru (ECF) a

Předpokládaná hodnota VZ:
44.000.000 Kč bez DPH
po dobu trvání rámcové
dohody
Hodnocení nabídek:
Aspekty odpovědného
zadávání nebyly předmětem
hodnocení.

2) kancelářský papír založený na bázi primárního vlákna pocházejícího ze zákonného nebo udržitelného zdroje.“
Splnění prvního z požadavků bylo možné prokázat dodáním technické dokumentace výrobce, z níž byl průkazný technologický postup při bělení. Požadavek na původ suroviny pro výrobu papíru pak mohl být prokázán certiﬁkáty FSC či PEFC, případně jiným rovnocenným důkazem, jako je zavedený
dobrovolný systém sledování, certiﬁkovaný třetí stranou např. ISO 9000
nebo ISO 14000 či EMAS. V případě třetích zemí bylo možné prokázat
původ dřeva dobrovolnou partnerskou dohodou s EU a předložením licence
FLEGT.
Pro účastníky zadávacího řízení nebylo problematické shora uvedené požadavky splnit. Zadavatel některé dodávky papíru dokonce obdržel nejen
s certiﬁkací FSC prokazující původ dřeva a nebělené elementárním
chlórem, ale i s ekoznačkou EU Ecolabel, aniž by ji výslovně požadoval.
Komplexnější ekologické požadavky
Na základě získaných poznatků a přijatých Zásad pro ekologickou udržitelnost resortu práce a sociálních věcí z roku 2020, které přispěly k prohloubení snah o udržitelné veřejné nákupy, MPSV jako centrální zadavatel vyhlásilo v polovině roku 2021 veřejnou zakázku na kancelářský papír pro všechny
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své resortní organizace s přísnějšími ekologickými požadavky. Zadavatel se rozhodl požadovat přímo ekoznačku EU
pro graﬁcký papír, která je udělována pouze produktům s menším dopadem na životní prostředí během celého jejich
životního cyklu. Na rozdíl od dřívějších požadavků zadavatele eliminuje ekoznačka EU negativní dopady výroby papíru
na životní prostředí komplexněji. Ekoznačka byla požadována v souladu s § 94 ZZVZ jako štítek, dodavatel tedy musel
splnit všechna kritéria na označení ekoznačkou EU (nikoli pouze požadavky na původ suroviny a způsob bělení jako
dosud).
Cílem zadávacího řízení bylo uzavření rámcové smlouvy na dodávky kancelářského papíru na tři roky, přičemž hodnotícím kritériem byla nejnižší celková nabídková cena. Zadávací řízení proběhlo formou e-aukce, jejímž předmětem byly
jednotkové nabídkové ceny za jednotlivé druhy a typy formátu kancelářského papíru dle technické speciﬁkace, přičemž jedním z technických parametrů byl požadavek na ekoznačku EU „Ecolabel“ v následujícím znění:
„Dodávaný kancelářský papír musí být opatřen ekoznačkou EU (Ecolabel), prokazující, že při výrobě kancelářského papíru byla splněna všechna kritéria pro udělení
ekoznačky EU (Ecolabel).

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění kritérií pro udělení
ekoznačky EU (Ecolabel) i jiným vhodným štítkem osvědčujícím, že dodávaný kancelářský papír splňuje rovnocenné požadavky.

K tomu je nutno dodat, že v souladu s § 94 odst. 3 ZZVZ má zadavatel povinnost přijmout jakýkoliv jiný vhodný důkaz, že dodávky splňují požadavky na označení štítkem (zde ekoznačkou EU), například technickou dokumentaci výrobce, a to v případě, že dodavatel
prokazatelně neměl možnost požadovaný štítek nebo rovnocenný
štítek získat a předložit.
Požadované technické parametry byly stanoveny jako minimální
a dodavatel byl oprávněn nabídnout kancelářský papír vyšší kvality,
než bylo požadováno.
Další požadavky na dodavatele
Dodavatel byl povinen v rámci plnění veřejné zakázky pro potřeby
zadavatele zprovoznit E-SHOP, v němž budou znázorněny typy
kancelářského papíru s odpovídajícím množstvím listů v balíku
a jednotkovými kupními cenami. E-SHOP bude sloužit pro dílčí
objednávky pro jednotlivá objednávková místa resortu práce a sociálních věcí uvedená spolu se seznamem oprávněných osob v příloze zadávací dokumentace. Byla stanovena základní pravidla pro
realizaci dílčích objednávek, minimální ﬁnanční hodnota pro jeden
nákup kancelářského papíru apod. Využití E-SHOPU může zjednodušit proces administrace nákupu papíru a zefektivnit závoz pro
jednotlivé organizace resortu.

Kritéria ekoznačky EU
pro graﬁcký papír jsou
stanovena v rozhodnutí
Komise (EU) 2019/70.
Cílem kritérií pro udělení ekoznačky EU graﬁckému papíru je zejména:
ochrana lesů a snížení dopadu na ztrátu
biologické rozmanitosti vyžadováním, aby
recyklovaná nebo primární vlákna byla
získávána z udržitelně obhospodařovaných lesů a ploch
snížení spotřeby energie a vody během
výroby
omezení škod na životním prostředí
snižováním emisí do ovzduší a vod během výroby papírenské buničiny a papíru.
omezení škod na životním prostředí nebo
rizik spojených s používáním nebezpečných chemických látek během výroby
snížení produkce odpadů.
Mimo jiné ekoznačka požaduje, aby vlákenná
surovina pocházela minimálně ze 70% z recyklovaných nebo primárních vláken z ploch nebo
lesů obhospodařovaných v souladu se zásadami udržitelného obhospodařování lesů (druhou
možnost lze prokázat certiﬁkací FSC, PEFC
nebo rovnocennou). Pokud produkt obsahuje
necertiﬁkovaný materiál (max. 30%), je třeba
doložit, že pochází z legálních zdrojů.
Ekoznačka taktéž vylučuje bělení plynným
chlórem, ale zabývá se i povrchově aktivními
látkami používanými při odstraňování barev,
emisemi CO2, spotřebou energie při výrobě
a dalšími aspekty.

Poznámka zadavatele
Výsledná cena kontraktu se po téměř šesti letech od minulé zakázky a při zpřísnění ekologických požadavků navýšila
pouze nevýrazně, přičemž zadavatel nemá dostatečné informace, aby bylo možno dospět k závěru, že k navýšení
ceny došlo na základě zpřísnění ekologických požadavků.
Projekt „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ je spoluﬁnancován Evropskou unií.
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