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Širší společenské zájmy:
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Aspekty odpovědného
zadávání nebyly předmětem
hodnocení
Předpokládaná hodnota VZ:

Povodí Moravy, s. p. (dále jen „PM“) je státním podnikem, zřízeným Ministerstvem zemědělství, který zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních
toků a vodohospodářských objektů v povodí Moravy. PM již od roku 2014
usiluje o společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek a do
vybraných zakázek zahrnuje podmínku podporující pracovní integraci
„osob se ztíženým přístupem na trh práce“, přičemž pod tímto pojmem PM
rozumí nejen osoby, které byly alespoň 5 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, ale i absolventy bez praxe. U zakázek na
dodávky projektové dokumentace aplikuje PM povinnost realizovat akci
s podílem studenta v podobě odborné praxe. Spolupracuje při tom s Vysokým učením technickým Brno.

1 510 000 Kč bez DPH
Předmětem veřejné zakázky, realizované jako podlimitní zakázka na
dodávky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen „ZVZ”), bylo zpracování projektové dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci vodního díla Letovice.
V zadávací dokumentaci zadavatel ve smyslu § 44 odst. 10 ZVZ formuloval
požadavek na zapojení studenta.
„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe
na realizaci díla podílel alespoň jeden student magisterského
stupně studia např. v oboru vodních staveb a dalších příbuzných
oborů.“
Tuto podmínku zadavatel implementoval současně do smlouvy o dílo
společně s povinností zhotovitele prokázat splnění požadavku zapojení
studenta, možnosti kontroly a sankce za nedodržení povinnosti.
„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe
na realizaci díla podílel alespoň jeden student magisterského
stupně studia např. v oboru vodních staveb a dalších příbuzných
oborů. Splnění podmínky zhotovitel doloží písemným potvrzením
příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné
studijní praxe s uvedením jména studente včetně jeho studijního
oboru, a to nejpozději při předání díla.“
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„Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění provádět
kontrolu provádění díla.“
„Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti
zhotovitele stanovené v čl. V bodem 8 této smlouvy, je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny
díla bez DPH za porušení uvedené povinnosti.“
Zadavatel obdržel 6 nabídek, přičemž 3 uchazeči byli vyloučeni z účasti
v zadávacím řízení z důvodu nesplnění technických kvaliﬁkačních
předpokladů dle § 56 odst. 1 ZVZ. Ze zbylých nabídek byl vybrán uchazeč
s nejnižší nabídkovou cenou.
Veřejnou zakázku získala společnost HG Partner. S podmínkou poskytnout
při práci na zakázce odbornou praxi vysokoškolskému studentu se
zhotovitel setkal poprvé, ale žádnou překážku účasti v zadávacím řízení to
pro něj nepředstavovalo. Jednalo se o studenta pražského ČVUT z oboru
vodní hospodářství na Stavební fakultě. Firma HG Partner studenta
zaměstnala na dohodu, přibližně na poloviční úvazek, aby mohl práci
vykonávat ﬂexibilně podle studijních povinností. Ačkoliv studijní praxe
nemusí být kompenzována odměnou, student dostával mzdu ve výši
150 Kč/h. Student získal velice konkrétní zkušenosti, protože prováděl např.
hydrotechnické výpočty nebo se pod vedením autorizovaného inženýra
podílel na návrzích stavebních konstrukcí. Studijní praxe na zakázce trvala
přes půl roku, student mezi tím dokončil studium na vysoké škole, a protože
s ním byla společnost spokojená, nakonec jej po studiu zaměstnala jako
stálého zaměstnance.
Z pohledu zadavatele neměla podmínka na plnění zakázky žádný negativní
dopad.
Podmínku zapojení studenta nelze zahrnout do jakékoli zadávací
dokumentace. Pro použití této podmínky PM doporučuje vybírat především
veřejné zakázky s delší dobou plnění, ve kterých je nezbytná odbornost
osob se na ní podílejících.
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