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SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Širší společenské zájmy: 

Etické nakupování a ekologi-
cky šetrné plnění, podpora 
malých a středních podniků

Hodnocení: 

Specifikace textilií z organické 
bavlny byla stanovena jako 
minimální standard. 

Nadto byla hodnocena 
nabídková cena s váhou 45 %, 
kvalita zpracování nabízeného 
zboží s váhou 40 % a výrobní 
proces (splňující požadavky 
etického nakupování) s váhou 
15 %.

Předpokládaná hodnota VZ: 

287 600 Kč bez DPH

Masarykova univerzita (dále též jen „MU“) se rozhodla prostřednictvím rám-
cové dohody nakoupit propagační předměty – mikiny, které budou sloužit    
k prezentaci a zviditelnění univerzity a zároveň v rámci kampaně „Be 
Responsible“ podpoří odpovědné chování spotřebitelů. Masarykova univer-
zita zvažuje, jaké dopady bude mít její zadávání v širším smyslu. Přistupuje 
ke konceptu odpovědného veřejného zadávání strategicky a proto usiluje   
o plnou implementaci konceptu do vnitřních struktur. 

Na přípravě veřejné zakázky záleží! 

Při přípravě zadávací dokumentace MU využila informace shromáž-
děné na webu  i Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky www.sovz.cz
dostupná na http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp _criteria-
_en.htm. 

Zadavatel již v této fázi spolupracoval se soudním znalcem v oboru 
textilií, který mu pomohl definovat požadavky na kvalitativní a estetic-
ké vlastnosti výrobků (požadavky subjektivního charakteru) a zabez-
pečit, aby požadavky byly reálné a splnitelné. 

Již v rámci přípravy se MU rozhodla proces administrace veřejné zakázky 
výrazně zjednodušit využitím tzv. formuláře nabídky, který navíc podporuje 
účast malých a středních podniků v soutěži. Jedná se o vzor nabídky, který 
zadavatel spolu se zadávací dokumentací poskytuje dodavatelům k vyplně-
ní. Formulář nabídky má minimalizovat náročnost přípravy nabídky dodava-
telům. To ocení nejen malí dodavatelé, bez zakázkových oddělení, ale kdo-
koli, kdo nabídku připravuje. Formulář nabídky má také za cíl minimalizovat 
možná administrativní pochybení, která následně prodlužují zadávací říze-
ní, případně nejsou vůbec zhojitelná a může tak dojít k vyloučení účastníka 
zadávacího řízení, který pochybil. Neopomenutelnou výhodou formulářů 
nabídky je také výrazné usnadnění a urychlení procesu kontroly nabídky 
pracovníky oddělení veřejných zakázek zadavatele. 

Zadávací podmínky

MU v zadávacích podmínkách požadovala, aby byly mikiny vyrobeny      
z 95 % z organické bavlny, v předpokládaném objemu 300 až 600 kusů. Aby 

http://www.sovz.cz
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nebylo pochyb, co MU rozumí pod pojmem organická bavlna, v zadávací dokumentaci byl popsán výčet požadovaných 
vlastností materiálu. Ve formuláři nabídky byl požadavek a způsob jeho prokázání popsán takto: 

TECHNICKÁ KVALIFIKACE - doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou
 technickou normou nebo technickým dokumentem

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky:
Bavlna použitá při výrobě předmětu plnění VZ je produkovaná v souladu s následujícími podmínkami:
 1. nevyužívání geneticky modifikované bavlny,
 2. produkce šetrná k životnímu prostředí,
 3. kontrolované využívání pesticidů a dalších agrochemikálií,
 4. dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice  
  2014/24/EU
Spolu s Formulářem nabídky dokládá v samostatné příloze* níže uvedené doklady:
(pozn. Účastník označí min. jeden z níže uvedených způsobů, kterými prokazuje splnění požadavků na 
bavlnu a vyplní příslušný pravý sloupec)

výrobek je označen ochrannou certifikační 
modrozelenou známkou Fairtrade

Název certifikátu, který je přílohou nabídky

výrobek nese certifikační známku dokládající 
bioprodukci (např. GOTS)

Název certifikátu, který je přílohou nabídky

prokázání jiným vhodným způsobem (např. 
dalšími certifikáty či potvrzeními)

Název dokumentu, který je přílohou nabídky

* Dokument je nutné přiložit k formuláři nabídky (ve formě prosté kopie) jako samostatnou přílohu.

Masarykova univerzita dále v zadávací dokumentaci stanovila kritéria kvality, na jejichž základě hodnotila ekonomi-
ckou výhodnost nabídky. Ve formuláři nabídky byla kritéria kvality formulována takto:

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení. 

Kritérium NABÍDKOVÁ CENA

Váha Nabídka účastníka

45 % 0000 Kč bez DPH za kusNabídková cena 

Kritérium KVALITA A ZPRACOVÁNÍ NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

Váha Nabídka účastníka

40 %
Vzorek nabízeného zboží dle podmínek 
stanovených v ZD odst. 5.6.

Kvalita a zpracování nabízeného zboží

Kritérium VÝROBNÍ PROCES

Váha Nabídka účastníka

15 %

členství výrobce ve Fair Wear FoundationPři výrobním procesu nabízeného produktu 
jsou dodržena následující kritéria: transpa-
rentní dodavatelský řetězec; vyplácení spra-
vedlivé mzdy; bezpečné pracovní podmínky 
(dodržování relevantních standardů; zákaz 
nucené a dětské práce; dodržování pracovní 
doby (přesčasy nepřesahují zákonně povo-
lené limity); platné pracovní smlouvy.

výrobky dovážené a distribuované 
členskou organizací World Fair Trade 
Organization

prokázání jiným důvěryhodným 
způsobem podloženým např. dalšími 
certifikáty či potvrzeními.

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_3722.html
http://www.sovz.cz


 Vzorek nabízeného zboží dle Zadávací dokumentace (odst. 5.6.) může být zadavateli doručen buď jako 
příloha nabídky nebo může být doručen zvlášť dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci      
v odst. č. 6.

 Scan potvrzení prokazující splnění kritéria C. Výrobní proces dle způsobu prokázání uvedeného          
v tabulce výše. 

 1. Užitné a materiálové vlastnosti 
 - stálobarevnost 
 - pružnost a elastičnost 
 - příjemnost na omak 
 - tvarová stálost 
 - nemačkavost 
 - celkový estetický vzhled 
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Způsob hodnocení kritéria kvalita a zpracování nabízeného zboží byl podrobně rozveden v zadávací dokumen-
taci:

maximálně vyhovuje či odpovídá účelu rámcové dohody

velmi dobře vyhovuje či odpovídá účelu rámcové dohody

dobře vyhovuje či odpovídá účelu rámcové dohody 

dostatečně vyhovuje či odpovídá účelu rámcové dohody

minimálně vyhovuje či odpovídá účelu rámcové dohody

nelze vyhodnotit 

Slovní hodnocení míry, jakou vzorek vyhovuje či odpovídá účelu rámcové dohody BODY

100

99 - 75

74 - 50

49 - 25

24 - 1

0

Kontrolní a sankční mechanismus

Rámcová dohoda obsahuje standardní ustanovení o převzetí věci a kontrole vad, jakož i o právech z vadného plnění    
a o záruce za jakost. Rámcová dohoda je doplněna také smluvní pokutou pro případ nedodržení lhůty pro uspokojení 
práv kupujícího (zadavatele) z vadného plnění v záruční době. 

O zadávacím řízení

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 2 nabídky, z nichž žádná nesplňovala požadavek na materiál z min.    
95 % organické bavlny. Po zrušení zadávacího řízení se zadavatel snažil zjistit, proč dodavatelé nebyli schopni splnit 
požadavky veřejné zakázky. Kontaktoval účastníky zrušeného zadávacího řízení a od nich se dozvěděl, že dodání 
výrobků s tak vysokým obsahem organické bavlny možné je, ale vzhledem k tomu, že je vyrábějí pouze zahraniční 

Kvalita a zpracování nabízeného zboží bude hodnocena na základě vzorku. Požadavky na 
vzorek jsou stanoveny v čl. 5.6 zadávací dokumentace. Vzorek dodavatelé předkládají s vědomím, 
že musí kvalitou, technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a zpracováním odpovídat 
zboží, které bude dodavatel poskytovat na základě rámcové dohody.

Kvalita a zpracování nabízeného zboží bude hodnocena v těchto aspektech: 

Nejlépe budou hodnoceny kvalita a zpracování nabízeného zboží, které budou maximálně 
vyhovovat či odpovídat účelu rámcové dohody dle bodu 1. tohoto písmene ve všech výše 
uvedených hodnocených aspektech. 

2. Způsob zpracování 
 - střih a střihová souměrnost 
 - celková kvalita šití a oděvního vypracování 
 - konstrukce úpletu 
 - povrchová úprava 

Hodnocení bude provedeno dle níže uvedené stupnice: 

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky:

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_3722.html
http://www.sovz.cz
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společnosti, je nutné dát dodavatelům dostatek času (přibližně 2 měsíce) na uzavření smluv s výrobci a sestavení 
nabídky. Protože zadavatel byl pod časovým tlakem, slevil raději z požadavku na procentní zastoupení organické bavl-
ny. Masarykova univerzita poté v nově zadané veřejné zakázce požadovala takové složení bavlny, aby materiál splňo-
val výše uvedené podmínky minimálně z 80 %; ostatní požadavky zůstaly stejné. 

V  novém zadávacím řízení byly podány 2 nabídky. Hodnocení nabídek (posouzení vzorků) se účastnil soudní znalec    
v oboru textilií. Protože obě nabídky byly co do požadavků na zboží téměř totožné, rozhodující byla cena. Vybraný doda-
vatel nabídl cenu 389,- Kč za jednu mikinu bez DPH, tedy vcelku srovnatelnou s běžnými mikinami (nesplňujícími 
aspekty odpovědného veřejného zadávání).

Masarykova univerzita hodlá v tomto trendu nákupu propagačního textilu pokračovat a v budoucnu by chtěla realizovat 
nákup z materiálu z min. 95% organické bavlny či s jinými přírodními vlákny než pouze bavlna (což by mohlo rozšířit 
okruh účastníků zadávacího řízení). MU si také uvědomuje, že využití předběžných tržních konzultací před vypsáním 
první veřejné zakázky by nejspíš poskytlo informace o reálné lhůtě pro požadované plnění, které mohly předejít zrušení 
prvního zadávacího řízení.

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_3722.html
http://www.sovz.cz

	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

