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Veřejná zakázka na „Zajištění správy a úklidu nemovitosti MPSV Bělehradská 15, Ústí nad 
Labem II.“ 
 
MPSV jako zadavatel vyhlásilo veřejnou zakázku na úklidové služby pro budovu MPSV v Ústi nad 
Labem. MPSV má přijatou strategii odpovědného veřejného zadávaní a mnohé zkušenosti 
s uplatňováním širších společenských zájmů ve veřejných zakázkách. Má také přijatou interní směrnici 
vedoucí k ekologizaci ministerstva i celého resortu, a proto považuje za běžné uplatňovat odpovědné 
aspekty i při zakázkách malého rozsahu, což se dělo i při zakázce na zajištění správy a úklidu v budově 
MPSV v Ústí nad Labem.  
 
Cílem zadávacího řízení bylo uzavření smlouvy na paušální služby, které zahrnují správu budov i výkon 
úklidu na 48 měsíců, přičemž hodnotícím kritériem kromě nabídkové ceny (80%) byly hodnocena i 
hrubá mzda pracovníka (20%). MPSV v zadávací dokumentaci požadovalo poskytovaní úklidových 
služeb dle Definice ekologického úklidu, která tvoří nedílnou součást (příloha 4) uzavřené smlouvy 
s vybraným dodavatelem. Dále požadovalo dodání čistících a hygienických produktů s ekoznačkou. 
 
Ekologické požadavky byly stanoveny v následujícím rozsahu: 
 
(7) Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel při plnění veřejné zakázky postupoval v souladu s 
Definicí ekologického úklidu, která byla vypracována Sítí ekologických poraden ve spolupráci s Českou 
asociací úklidu a čištění (CAC) a která tvoří přílohu č. 4 smlouvy, tj. používat ekologicky šetrné postupy 
při úklidu a ekologicky šetrné a zdravotně nezávadné související úklidové prostředky a čistící prostředky 
a hygienický spotřební materiál. 
 
b) 1)  
Zadavatel (v souladu s definicí ekologického úklidu) výslovně požaduje a v rámci součinnosti před 
uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem (viz bod 8 ZD) bude ověřovat připravenost dodavatele 
aplikovat následující postupy: 
- Koncentrované čistící prostředky – univerzální, které budou používány při plnění úkolů 
spojených se zakázkou. 
 
b) 2)  
Zadavatel (v souladu s definicí ekologického úklidu) výslovně požaduje a v rámci součinnosti před 
uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem (viz bod 8 ZD) bude ověřovat připravenost dodavatele 
dodávat/používat produkty s Ekoznačkou EU (EU květina), příp. jinou ekoznačkou dle pravidel níže, a 
to minimálně u následujících produktů/kategorií: 
- Prostředky pro ruční mytí nádobí 
- Čistící prostředky na pevné povrchy 
- Dodávka toaletního papíru  
 
Dodavatel uvede u těchto produktů v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy v příloze č. 5 Smlouvy 
konkrétní štítek/ekoznačku, kterým předmětný požadavek zadavatele prokazuje a současně 
uvede/doloží další popis/fotografii/certifikát/technický list/jiný dokument, ze kterého je možné ověřit, že 
nabízenému produktu je udělen odpovídající štítek/ekoznačka.  
 
K ekoznačení a alternativám výše definované Ekoznačky EU: 
Program ekoznačení Evropské unie se řídí pravidly nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
66/2010, které vstoupilo v platnost 30. 1. 2010. Toto nařízení vychází ze zásad mezinárodní normy ISO 
14024. Začátkem září 2013 vstoupila v platnost změna přílohy III tohoto nařízení.  Za vyhovující jsou 
považovány výrobky označené logem Ekoznačky EU (EU květina). Logo má podobu stylizované květiny 
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se symbolem Є uprostřed a nápisem EU Ecolabel. Nedílnou součástí značky je rámeček s číslem 
licence v požadovaném tvaru. 
Analogicky k § 94 odst. 2 ZZVZ zadavatel přijme i jinou ekoznačku (štítek), než výše výslovně uvedenou 
(Ekoznačku EU - EU květina) osvědčující splnění rovnocenných požadavků (příkladem zadavatel uvádí 
ekoznačku: Ekologicky šetrný výrobek, Severská labuť (Nordic Swan) nebo Modrý anděl (Blue Engel). 
Výrobky, kterým byla udělena ekoznačka, mají ekoznačku zobrazenou na svém obalu. 
 
Analogicky k § 94 odst. 3 ZZVZ zadavatel přijme jakýkoli jiný vhodný důkaz (než ekoznačku/štítek), že 
dodávky splňují požadavky na označení štítkem (udělení ekoznačky), za předpokladu, že dodavatel 
prokazatelně neměl možnost požadovaný štítek nebo rovnocenný štítek získat a předložit. Dodavatel 
je v takovém případě povinen zadavateli prokázat, že neměl možnost požadovaný štítek (ekoznačku) 
nebo rovnocenný štítek (ekoznačku) získat a předložit. 
 
Po celou dobu plnění veřejné zakázky dodavatel bude dbát na řádné třídění odpadů, které vzniknou 
v souvislosti s plněním. 
 
Výše uvedené ekologické požadavky musely být v nabídkách prokazovány následujícími způsoby: 

 

V nabídce účastník prokáže splnění těchto environmentálních podmínek zadavatele předložením 
podepsaného čestného prohlášení ve vztahu ke sociálním a environmentálním aspektům zakázky, 
jehož vzor je součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace. 
 
Obecná pravidla pro kontrolu probíhajícího plnění  
V průběhu plnění veřejné zakázky bude dodavatel poskytovat zadavateli potřebnou součinnost za účelem 
ověření dodržování podmínek dle tohoto bodu, zejména bude poskytovat potřebné doklady o povaze 
používaných výrobků a jejich certifikacích, a to jednak periodicky, jednak v případě změny, zvláště pak na 
zadavatelovo vyžádání.  
 
Plnění podmínek bude zadavatel v průběhu plnění veřejné zakázky průběžně kontrolovat a v případě 
zjištění pochybení bude uplatňovat sankční mechanismy. 
 
Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky: 
 
Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předloží seznam úklidových prostředků a čistících 
prostředků a hygienického spotřebního materiálu dle bodu 7 b) 1) ZD, které budou pro plnění úkolů 
spojených se zakázkou používány v koncentrátech, včetně uvedení konkrétního poměru ředění u 
každého takového prostředku a dále seznam úklidových prostředků a čistících prostředků a 
hygienického spotřebního materiálu dle bodu 7 b) 2) ZD, včetně uvedení konkrétního štítku/ekoznačky, 
kterým předmětný požadavek zadavatele prokazuje a současně uvede/doloží další 
popis/fotografii/certifikát/technický list/jiný dokument, ze kterého je možné ověřit, že nabízenému 
produktu je udělen odpovídající štítek/ekoznačka.  
 
Tento seznam bude pojat do uzavírané smlouvy jako její příloha č. 5. Nepředložení uvedeného je 

důvodem pro vyloučení vybraného dodavatele. 

 

V souladu se zásadami odpovědného veřejného zadávání MPSV podpořilo i důstojné pracovní 
podmínky a bezpečnost práce. 
 
Víc podrobností viz zadávací dokumentace 

Základní informace k zadávací dokumentaci 
 

mailto:sovz@mpsv.cz
http://www.sovz.cz/
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-22-V00019496/vysledek/detail-uverejneni/1448445889
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-22-V00019496/vysledek/detail-uverejneni/1448445889

