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SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Tisk měsíčníku MUNI

Zadavatel:

MASARYKOVA UNIVERZITA
Název VZ:

Tisk měsíčníku MUNI

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE (PROSINEC 2016)
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Širší společenské zájmy:
Ekologicky šetrné plnění
Hodnocení:
Předmětem hodnocení byla
nabídková cena společně
s náklady dojezdnosti s váhou
85 % a ekologicky šetrné plnění
s váhou 15 % (papír z udržitelných zdrojů a šetrná polygraﬁcká výroba)
Předpokládaná hodnota VZ:
1 000 000,- Kč bez DPH

Ke konceptu odpovědného veřejného zadávání přistupuje Masarykova
univerzita (dále též jen „MU“) strategicky a usiluje o plnou implementaci
konceptu do vnitřních struktur. Jednou z prvních veřejných zakázek s prvky
odpovědného veřejného zadávání, kterou MU zadala, se přitom stala
veřejná zakázka malého rozsahu na tisk univerzitního časopisu s měsíční
periodicitou.
Využití ekologicky šetrného řešení bylo předmětem hodnocení

Při zadávání veřejné zakázky zadavatel v kritériích hodnocení vedle
nabídkové ceny hodnotil to, zda se jedná o ekologicky šetrné plnění.
To zadavatel ohodnotil vahou 15 %.
Ve vztahu k nabídkové ceně byly pro zadavatele důležité i náklady
dojezdnosti pro osobní konzultace předtiskových úprav v místě realizace
tisku v provozovně dodavatele. Zadavatel si totiž uvědomoval, že se jedná
o nezbytné náklady, které ponese a jejichž výši, pokud by nebyly zahrnuty
do kritérií hodnocení, nemůže nijak ovlivnit. Pro účely hodnocení zadavatel
počítal s modelovými náklady osobních konzultací předtiskových úprav,
které se uskuteční třikrát za rok a podrobně popsal, jak náklady bude
počítat. Celkově zadavatel přidělil kritériu „nabídková cena a náklady
dojezdnosti“ váhu 85 %. Zadavatel dále v zadávací dokumentaci určil, že při
rovnosti bodů bude lépe hodnocena nabídka, která se lépe umístila v kritériu
nabídková cena.
Pro podání nabídek Masarykova univerzita využívá tzv. formulář nabídky.
Formulář nabídky má minimalizovat náročnost přípravy nabídky
dodavatelům. To ocení nejen malí dodavatelé, bez zakázkových oddělení,
ale kdokoli, kdo nabídku připravuje. Formulář nabídky má také za cíl minimalizovat možná administrativní pochybení, která následně prodlužují zadávací řízení, případně nejsou vůbec zhojitelná a může tak dojít k vyloučení
účastníka, který pochybil. A je to právě formulář nabídky, kde je stanoveno,
jakým způsobem bude požadavek na kritérium ekologicky šetrné
řešení prokázán. V rámci formuláře nabídky účastníci zadávacího řízení
vyplní hodnotící tabulku (níže) a přiloží do nabídky scan certiﬁkátu
prokazující splnění kritéria Ekologicky šetrné řešení.
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Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení:
Kritérium Nabídková cena + Náklady dojezdnosti
Váha
Nabídková cena za jeden výtisk měsíčníku MUNI

Nabídka účastníka
0000 Kč bez DPH / kus

85 %
Adresa provozovny, ve které bude tisk probíhat

Adresa provozovny účastníka
Nabídka účastníka

Kritérium Ekologicky šetrné řešení
Váha
Papír ze zákonných a udržitelných zdrojů

15 %

Ekologicky šetrná polygraﬁcká výroba

Název certiﬁkátu, který je přílohou nabídky
Název certiﬁkátu, který je přílohou nabídky

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám dodavatel přikládá jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky:
Scan certiﬁkátu prokazující splnění kritéria Ekologicky šetrné řešení

Kontrola plnění a sankce za neplnění

Zadavatel účastníkům zadávacího řízení v rámci zadávacích podmínek předkládá také návrh rámcové smlouvy o plnění veřejné zakázky, která obsahuje veškeré obchodní, platební i technické podmínky, jakož i kontrolní a sankční
mechanismy, a kterou účastníci zadávacího řízení musí v nabídce plně respektovat. Pro maximální usnadnění přípravy
nabídky však účastníci tuto předlohu nemusí předkládat již v nabídce.
Textace z předlohy návrhu rámcové smlouvy o plnění veřejné zakázky (dále jen „smlouvy“):
Kontrola plnění závazků zadavatelem:
a)
b)

c)
d)
e)

Zadavatel má právo kontrolovat plnění závazků dle této smlouvy poskytovatelem (dále také jen „kontrola plnění“). Zjistí-li, že
poskytovatel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby poskytovatel provedl nápravu. Jestliže tak poskytovatel neučiní ani
v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
Zadavatel je oprávněn provádět kontrolu plnění v prostorách poskytovatele, příp. i v prostorách subdodavatelů poskytovatele (na
adrese sídla provozovny uvedené v článku I. této smlouvy). Poskytovatel je povinen na základě výzvy zadavatele kontrolu plnění
umožnit a seznámit jej se stavem plnění závazků dle této smlouvy, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení
takové výzvy.
O výsledku kontroly, při které zadavatel zjistí, že poskytovatel porušuje svou povinnost, se poskytovatel zavazuje vyhotovit zápis
s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
Poskytovatel je povinen poskytnout zadavateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu plnění provádět. Neposkytnutí
nezbytné součinnosti poskytovateli pro výkon kontroly plnění je považováno za podstatné porušení smlouvy.
Ustanovení tohoto odstavce platí obdobně i pro jednotlivé realizační smlouvy.

Dle čl. VII odst. 4 předmětné smlouvy, je zadavatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností poskytovatele
podle této smlouvy, od smlouvy odstoupit.
Jak probíhalo řízení
Zadavatel v zadávacím řízení obdržel 3 nabídky. Žádný z dodavatelů nebyl vyloučen. Ekologicky šetrné řešení „Papír
ze zákonných a udržitelných zdrojů“ v rámci dílčího kritéria hodnocení nabídli dva ze tří dodavatelů, požadavek na
„Ekologicky šetrnou polygraﬁckou výrobu“ nenaplnil nikdo. I přes tuto skutečnost, se zadavatel nesetkal s negativní
reakcí od dodavatelů. Žádnou žádost o objasnění zadávací dokumentace, která by směřovala k požadavku na
ekologicky šetrné řešení, neobdržel.
Vybraný dodavatel nabídl nejnižší nabídkovou cenu (včetně nákladů dojezdnosti) a navíc získal body za to, že pro
výrobu časopisu použije papír s certiﬁkací FSC.
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