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Veřejná zakázka „Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV“ 

MPSV jako centrální zadavatel vyhlásilo veřejnou zakázku na kancelářský papír pro všechny 

své resortní organizace. Cílem zadávacího řízení bylo uzavření rámcové smlouvy na 

zajištění dodávek kancelářského papíru na 4 roky (2015 – 2019), přičemž hodnotícím 

kritériem byla nejnižší nabídková cena. Zadávací řízení proběhlo formou e-aukce, jejímž 

předmětem byly jednotkové nabídkové ceny za jednotlivé druhy a typy formátu 

kancelářského papíru. MPSV v zadávací dokumentaci stanovilo ekologické požadavky na 

poptávaný papír ve formě zvláštních podmínek plnění včetně způsobu jejich prokazování. 

Ekologické požadavky byly stanoveny v následujícím rozsahu: 

a. proces bělení musí být prováděn ekologicky, tj. bez použití elementárního chloru 

(ECF), 

b. kancelářský papír musí být založen na bázi primárního vlákna pocházejícího ze 

zákonně nebo udržitelně obhospodařovaných zdrojů. 

Výše uvedené ekologické požadavky musely být v nabídkách dodavatelů prokazovány 

následujícími způsoby: 

Splnění požadavku v případě ekologického postupu při procesu bělení musí uchazeč 

prokázat dodáním technické dokumentace výrobce kancelářského papíru, z níž je 

průkazný technologický postup při bělení, a to bez použití elementárního chlóru (nebo 

bez chlóru). 

Uchazeč je povinen předložit jako důkaz splnění požadavku pod písmenem b. (v tomto 

odstavci) certifikáty kontrol dřevných vláken certifikovaných jako FSC či PEFC, nebo 

jakýkoli jiný rovnocenný důkaz1). Zákonný původ dřeva může uchazeč také prokázat 

zavedeným systémem sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány 

třetí stranou, jako součást systému řízení podle ISO 9000 nebo ISO 14000 či EMAS. 

Pokud dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou partnerskou dohodu 

s EU, může sloužit jako důkaz zákonnosti licence FLEGT. U necertifikovaného 

primárního vlákna musí uchazeč uvést typy (druhy), množství a původ vláken 

používaných při výrobě papírenské buničiny a papíru společně s prohlášením o jejich 

zákonnosti. Vlákna musí být sledovatelná celým výrobním řetězcem z lesa až 

k výrobku. 

1) Výrobky označené Ekoznačkou EU se považují za výrobky, které tyto požadavky splňují; důkazem je kopie platného 

certifikátu.
 

Ekologické požadavky uvedené v odst. 3.1.2 musely být splněny a prokázány (doloženy) 

např. výše uvedeným způsobem. Pokud uchazeč nesplnil některý z požadavků nebo jej 

neprokázal, byl vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 

V podrobnostech viz bod 3.1.2. zadávací dokumentace: 

https://mpsv.ezak.cz/contract_display_33.html 
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