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Představení Povodí Vltavy

Správce řeky Vltavy a všech jejích přítoků



spravuje 22 000 km vodních toků
vykonává právo hospodařit s určeným majetkem ve vlastnictví státu
(pozemky, budovy, MVE)

Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ




převážně VZ na stavební práce zadávané v ZPŘ
150 veřejných zakázek ročně (údaj za 2018) – každoroční nárůst
roční objem investovaných prostředků 674 mil. Kč (údaj za 2018)

Jedním z hlavních poslání PVL je vytváření podmínek pro
racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání vodních toků

Proč a jak
Důvody




Logická návaznost na uvedené hlavní poslání PVL
Příležitost k pozitivní změně ve společnosti, zadavatelském a podnikatelském prostředí v ČR
Zahraniční inspirace

Priority






Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
Důstojné pracovní podmínky
Férové dodavatelské vztahy
Podpora studentů
Cirkulární ekonomika

Spolupráce s MPSV v rámci projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně
odpovědného veřejného zadávání“


Účast PVL od roku 2016

Příklady odpovědného zadávání a jeho výsledků

Příležitosti odpovědného zadávání používané PVL
I.
Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce


Zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů

Důstojné pracovní podmínky


Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění VZ

Férové dodavatelské vztahy a podpora MSP



Čestné prohlášení k odpovědnému plnění VZ
Transparentní účet

Podpora studentů



Zajištění praxe studentů při plnění VZ
Exkurze studentů technických oborů vysokých a odborných středních škol

Příležitosti odpovědného zadávání používané PVL
II.
Cirkulární ekonomika



Závazek dodavatelů k minimalizaci vzniku odpadů
Povinnost používat k tisku dokumentů související s prováděnou akcí papíry a tonery, inkoustové
cartridge anebo optické válce splňující stanovené certifikace (zejména FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic
Ecolabel)

Další




Zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných
Zřízení webové stránky a sdílení fotek a videí k informování veřejnosti o postupu stavebních prací
Meet the buyer a předběžné tržní konzultace

Další vývoj
Předběžné tržní konzultace k




Cirkulární ekonomice
•
Zjistit na trhu dostupná řešení k obvykle zadávaným stavebním pracím
•
Informovat projektanty o záměru PVL a dostupných řešeních
Přímým platbám poddodavatelům
•
Snaha najít vhodné řešení přijatelné ze strany dodavatelů

Procura+


Síť evropských zadavatelů zaměřujících se na udržitelné a inovativní veřejné zadávání

Strategie OVZ PVL
Upraveno ve Strategii rozvoje pro období 2020 – 2024




Dokument v přípravě
Návaznost na instituty OVZ využívané PVL
Popis výchozího stavu a závazky (měkké cíle) do roku 2024

Závazky – obecně





Ochrana životního prostředí
Prohloubení využívání principů cirkulární ekonomiky
Finanční bonusy pro dodavatele za předčasné ukončení prací na kritických stavbách
Vynakládání finančních prostředků s přínosem pro společnost

Představení praxe PVL

Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému
plnění VZ I.
Účel


Zajištění důstojných pracovních podmínek na akcích PVL, férových dodavatelských vztahů a podpora
MSP

Využití


Všechny VZ na stavební práce bez ohledu na předpokládanou hodnotu

Předkládání



Každý dodavatel podávající nabídku na VZ
Součástí formuláře nabídky – podepsaného dodavatelem

Plnění VZ



Závaznost při plnění VZ zajištěna smlouvou
Neplnění povinností sankcionováno

Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému
plnění VZ II.
Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních,
předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné
zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na
plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
c)
řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 pracovních dnů od
obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných
a osob se záznamem v rejstříku trestů
Účel




Snížení nezaměstnanosti (aktuálnost, místo plnění VZ)
Zajištění pracovních návyků
Podpora osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob se záznamem v rejstříku trestů

Smluvní nastavení







Povinnost vybraného dodavatele zaměstnat a zajistit participaci určitého počtu takových osob na plnění
díla
Vybraný dodavatel vs. poddodavatel (ÚOHS)
Po celou dobu plnění VZ vs. určitý hodinový rozsah
Kontrolní mechanismy prostřednictvím předkládání přehledu/evidence + dostatečně průkazné doklady
Odrazující sankce – denní pokuta vs. pokuta za nesplněný rozsah

Transparentní účet I.
Účel



Nadstavba Čestného prohlášení k sociálně odpovědnému plnění VZ
Kontrolní mechanismus včasných plateb poddodavatelům

Cíl úpravy



Pozitivní ovlivnění podnikatelského prostředí v ČR
Zajištění férových dodavatelských vztahů a podpory MSP formou včasných plateb

Zakládá



Pouze vybraný dodavatel
Až před podpisem smlouvy na plnění VZ - § 104 písm. e) ZZVZ

Transparentní účet II.
Definice




„Transparentní účet“ znamená bankovní účet umožňující neomezený a neomezitelný dálkový přístup
třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na takovém účtu
„Přehled Transparentního účtu“ znamená přehled všech platebních transakcí uskutečněných na
Transparentním účtu za Smlouvou stanovených podmínek

Podstatné smluvní podmínky






Přehled Transparentního účtu musí zobrazit informace o platebních transakcích alespoň po dobu jednoho
roku zpětně od okamžiku jeho zobrazení
Užívání Transparentního účet výlučně k platebním transakcím souvisejícím s prováděním Díla
Výběr hotovosti z Transparentního účtu je zakázán
PVL je oprávněno vyzvat zhotovitele ke sdělení účelu jakékoliv platební transakce
Nedodržování podmínek – smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

Konkrétní smluvní podmínky dostupné například na tomto odkazu.

Transparentní účet III.

Předběžné tržní konzultace
Účel



Seznámení dodavatelů s připravovanými zakázkami
Získání zpětné vazby dodavatelů k nastavení zadávacích podmínek, zejména s ohledem na předmět
anebo způsob plnění VZ

Obvyklý průběh v PVL





Představení VZ (předmět, účel)
Identifikace otázky k předmětu PTK
Diskuse mezi PVL a dodavateli
Většinou osobní jednání, někdy pouze písemná

Příklady



VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod (betony)
VD Orlík – modernizace lodního výtahu sportovní plavby (podrobná definice předmětu)

Meet the buyer – Představení plánu VZ I.
Účel



Setkání s dodavateli za účelem představení plánovaných VZ pro konkrétní kalendářní rok
Rezervace kapacit dodavatelů pro plnění jednotlivých VZ (získání nabídek)

Základní charakteristika




Nejedná se o PTK – neprobíhá podrobná diskuse o zadávacích podmínkách s dodavateli
Představení jednotlivých VZ podle druhu
Konané na začátku roku (obvykle v první polovině ledna)

Průběh





Úvod, jehož součástí je vyjádření k aktuálním problematikám (OVZ v rámci PVL a tipy k usnadnění
podávání nabídek)
Představení VZ na dodávky a služby s výjimkou projekčních služeb
Krátká přestávka
Představení VZ na stavební práce a projekční služby

Meet the buyer – Představení plánu VZ II.
Předpoklady vývoje pro další PPVZ





Vynětí představení plánovaných dodávek a služeb (s výjimkou projekčních služeb) – budou uveřejněny
jinak
Větší prostor pro detaily stavebních prací a projekčních služeb
Rozšíření Výzvy k účasti o dotazník s tématy požadovanými dodavateli k vysvětlení v rámci PPVZ

Děkuji za pozornost!

Zbyněk Pochmon
zbynek.pochmon@pvl.cz, zbynek.pochmon@mpsv.cz
+ 420 601 088 551

