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KONTROLNÍ LIST
Odůvodnění k zásadám postupu zadavatele dle § 6 odst. 4 ZZVZ ve
veřejné zakázce malého rozsahu „Svoz a likvidace odpadů“
Ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ stanoví, že zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření
zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude
vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel
povinen řádně odůvodnit
Zadavatel poptává výše uvedenou veřejnou zakázkou ultrazvukový přístroj dle požadavků stanovených
v rámci technické specifikace. Povinností zadavatele je mimo jiné u každé jednotlivé zakázky
vyhodnotit, zda je vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné uplatnit zásady sociálně odpovědného
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Pokud je z hlediska smyslu a povahy
veřejné zakázky možné tyto zásady dodržet, musí být při vytváření zadávacích podmínek zohledněny a
následně v souladu s nimi musí být proveden výběr dodavatele.
V tomto konkrétním případě se jedná o zakázku na dodávku zdravotnické techniky, které dodavatel
koupí či vyrobí dle odpovídající specifikace zadavatele, a toto zařízení dopraví, nainstaluje a předá
zadavateli.
Sociálně odpovědné zadávání
Zadavatel v tomto případě vychází z metodické příručky vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí,
dle které jsou zásadami sociálně odpovědného zadávání následující zásady:
Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce – zadávaná veřejná zakázka vyžaduje
specializaci dodavatelů jak při vlastní výrobě či nákupu, stejně tak jako při následné instalaci a
zprovoznění zařízení, včetně prováděného servisu. K uvedené činnosti je třeba kvalifikovaných
pracovníků dodavatele. S ohledem na povahu poptávaného plnění, kdy uvedené naplnění této zásady
lze dobře využít zejména ve službách či jiného (nespecializovaného) typu dodávek, zadavatel tuto
zásadu neuplatnil.
Podpora vzdělání, praxe a rekvalifikací – při plněné veřejné zakázky je nezbytná odbornost pracovníků
dodavatele a není zde tedy potenciál zadavatele využít tuto zakázku ke vzdělávání či k výuce jiných
osob by znamenalo časovou prodlevu dodavatele s dalším navýšením nákladů. S ohledem na povahu
poptávaného plnění zadavatel tuto zásadu neuplatnil.
Podpora dostupných pracovních podmínek – vzhledem k charakteru poptávaného plnění má zadavatel
za to, že tato zásada je uplatnitelná zejména v oblasti služeb, když předmětem poptávaného plnění je
dodávka zdravotnické techniky. Zadavatel se nedomnívá, že by při plnění této zakázky docházelo
k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů
v oblasti zaměstnanosti a BOZP
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Etické nakupování – zadavatel se domnívá, že s ohledem na poptávané plnění nehrozí existence
zvýšeného rizika, při němž by mohlo dojít k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech,
sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce.
Podpora účasti sociálních podniků ve veřejných zakázkách – s ohledem na charakter poptávaného
plnění tato zásada uplatněna nebyla. Zakázka zohledňuje především odborné znalosti a dovednosti
dodavatele.
Podpora přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám – zadavatel vychází z úvahy, že
s ohledem na charakter poptávaného plnění, které bude poskytnuto zhotovitelem působícím na trhu
EU či na trzích s EU propojených mezinárodními smlouvami, není nezbytné stanovovat nadstandardní
pracovní podmínky, když dodržování důstojných pracovních podmínek je běžným standardem.
Současně zadavatel nastavil zadávací podmínky tak, aby žádným způsobem neznevýhodnil účast
malých a středních podniků.
Férové dodavatelské vztahy – zadavatel vzhledem k charakteru veřejné zakázky tuto nevyhodnotil tak,
že by zde existovalo zvýšené riziko problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména
pro malé a střední podniky.
Enviromentálně odpovědné zadávání
Ekologicky šetrná řešení – předmětem veřejné zakázky je dodávky ultrazvukového přístroje pro
nemocniční zařízení a požadované prvky jsou již vytvářeny s ohledem na minimalizaci energetické
náročnosti.
Cirkulární ekonomika – v tomto případě se jedná o využití principů cirkulární ekonomiky, tedy
snižování množství odpadů a jejich další využití, jež zahrnuje podíl druhotných surovin, využití energie
z obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, posouzení životního cyklu, zohlednění nákladů
životního cyklu či zapojení dalších aspektů cirkulární ekonomiky. S ohledem na poptávané plnění je
zapojení aspektů cirkulární ekonomiky značně obtížné.
Inovace – v tomto případě se má jednat o implementaci nového či značně zlepšeného produktu, služby
či postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky. Dodávky poptávaného plnění byla
specifikována s ohledem na potřeby a charakter provozu zadavatele a zadavateli není známo žádné
inovativní řešení, které by v rámci zadávacích podmínek bylo možné uplatnit. Zadavatel poptává
technologicky i uživatelsky nejnovější zařízením jež bude plně odpovídat jeho potřebám.
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