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SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Město Jičín podporuje zájem
žáků o studium technických oborů
i prostřednictvím veřejných zakázek
Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN
Název VZ:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU
ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Širší společenské zájmy:
požadavek zadavatele
na exkurze vč. výkladu
na stavbě díla žákům
základních škol (8.-9. třída)
s cílem podpořit zájem
o studium/ práci v technických
oborech
Hodnocení:
aspekty odpovědného
zadávání nebyly předmětem
hodnocení
Předpokládaná hodnota:
16.000.000,- Kč bez DPH

Město Jičín se hlásí ke konceptu odpovědného veřejného zadávání, ať už
prostřednictvím:
a) zakomponování odpovědného přístupu k veřejným zakázkám ve
své vnitřní Směrnici o zadávání veřejných zakázek schválené
Radou města, která je závazná pro všechny zaměstnance města
zařazené do městského úřadu, do městské policie, příspěvkové
organizace zřizované městem Jičín a pro uvolněné i neuvolněné
zastupitele města Jičína ve znění: Zadavatel při zadávání nadlimitních, podlimitních zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu
zohledňuje dopady dané zakázky v relevantní oblasti, v níž je realizována, na společnost a ekonomiku, při minimalizaci negativních
dopadů na životní prostředí, a ve vhodných případech uplatňuje
příležitosti dle usnesení vlády České republiky ze dne 24. července
2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při
zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy;
b) zanesení odpovědného přístupu do Strategického plánu rozvoje
města Jičín v sekci Moderní úřad schváleného Zastupitelstvem
města;
c) Deklarace MěÚ schválené Radou města zachycující snahu úřadu
hledat odpovědná a udržitelná řešení v rámci svých aktivit, která by
vedla k posílení reputace organizace, jak v očích veřejnosti, tak
zaměstnanců;
d) uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje odpovědného
veřejného zadávání s MPSV schváleného Zastupitelstvem města.

Právní předpis:
dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (ZZVZ)

Město Jičín v rámci svých nákupů a veřejných zakázek zvažuje jejich dopady a snaží se jejich prostřednictvím reﬂektovat potřeby svého obyvatelstva
a aktuální situaci ve městě.
V současné době je v celé společnosti velká poptávka po technicky vzdělaných pracovnících, ať už se to týká řemeslných oborů, ale i technicky vzdě-
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laného středního managementu, jako jsou projektanti, technické dozory staveb, technici ve veřejné správě apod.
Město Jičín tuto nepříznivou situaci vnímá i skrze informace od dodavatelů, kteří se podílejí na stavebních zakázkách
ve městě.
Město Jičín ve své samostatné působnosti vykonává zákonem vymezené činnosti, v jejichž rámci vytváří předpoklady
mimo jiné i pro rozvoj výchovy a vzdělávání. Za tímto účelem jsou městem zřizovány příspěvkové organizace, které
mají samostatnou právní subjektivitu, v tomto případě tedy pět předškolních zařízení a čtyři základní školy. Též i od
ředitelek a ředitelů těchto organizací je zaznamenáván úpadek zájmu dětí o technické předměty a další technické vzdělávání, ať už v učebních oborech nebo středních technických školách. Důvodů je zřejmě celá řada, ať kvůli obtížnosti,
neatraktivitě, ale i určité neznalosti a obavy z tohoto prostředí, které se dnešním dětem vlivem celospolečenských
změn vzdálilo.
Celá tato situace s absencí technicky vzdělaných osob byla městem Jičín dlouhodobě intenzivně pociťována. Z tohoto
důvodu se město Jičín začalo zaobírat myšlenkou propojovat teorii s praxí pomocí názorných ukázek stavebních činností na svých objektech v rámci veřejných zakázek. Při přípravě zadávací dokumentace také svůj záměr uspořádat
exkurze diskutovalo město Jičín s řediteli základních škol, tak aby bylo možné exkurze začlenit do učebního plánu.
V rámci přípravy veřejné zakázky na stavební práce na akci Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora
v Jičíně – III. etapa byla diskutována potřeba začlenit propojení teoretických znalostí, které děti nabyly v rámci školního
vyučování např. při hodinách matematiky, fyziky a pracovního vyučování a praxe, která by jim byla ukázána přímo
v průběhu stavební rekonstrukce kulturní památky. Do Zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku byl
prostřednictvím formuláře nabídky, který jsou dodavatelé povinni vyplnit při podání nabídky, vložen požadavek zadavatele na umožnění exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům základních škol (8.–9. třída) s cílem podpořit
zájem o studium/práci v technických oborech, maximální možný počet je omezen na dvě exkurze za dobu trvání
díla v domluvených termínech, počet žáků max. 15.
Dodavatelé v části formuláře nazvané Prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky čestně prohlásili nejen, že umožní exkurze, ale též že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
a) plnění 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 smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů a
b) řádné a včasné plnění ﬁnančních závazků svým poddodavatelům.

Použitá textace pro inspiraci:
Z formuláře nabídky zadávací dokumentace:
„PROHLÁŠENÍ KE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Účastník čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění
veřejné zakázky:
a)

plnění 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 smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

b)

řádné a včasné plnění ﬁnančních závazků svým poddodavatelům;

umožní exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům základních škol (8.-9. třída) s cílem podpořit zájem o studium/ práci
v technických oborech, maximální možný počet je omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech,
počet žáků max. 15.“

Ze smlouvy o dílo:
„Zhotovitel se objednateli zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění smlouvy
a)

plnění 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 smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b)

řádné a včasné plnění ﬁnančních závazků svým poddodavatelům.

Dále se zavazuje, že umožní exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům základních škol s cílem podpořit zájem o studium/
práci v technických oborech, maximální možný počet je omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených
termínech, počet žáků max. 15.“
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V rámci tohoto zadávacího řízení město Jičín obdrželo 2 nabídky. Při podpisu smlouvy s vítězným s dodavatelem se
kromě standardních otázek, které jsou obvykle řešeny v rámci těchto úvodních jednání, též diskutoval požadavek
města na provedení exkurzí pro děti. Vítězný dodavatel připustil, že se ještě s takovým požadavkem v rámci veřejné
zakázky nesetkal, nicméně tento požadavek vnímá pozitivně, jelikož hlavně sami dodavatelé se setkávají s kritickým
nedostatkem technického personálu a každý, byť malý pokus o řešení této situace vítají.
Jak zadavatel, tak od prvních jednání vybraný dodavatel, kladli velký důraz na bezpečnostní situaci při plánovaných
exkurzích. Bezpečnost byla již při plánování zadávací dokumentace důvodem pro omezení velikosti skupin žáků na 15
a exkurzí na dvě. S dodavatelem bylo dohodnuto, že na začátku exkurze budou žáci poučeni o bezpečnosti a obdrží
nezbytné ochranné pomůcky. Navíc exkurze nebudou probíhat přímo na stavbě, ale v takové fázi stavebních prací, kdy
bude možné zpovzdálí již vidět probíhající práce z pohledu různých profesí a řemesel.
Důležité je vzbudit zájem u žáků, a to čím dříve, tím lépe. Proto např. u další městské zakázky na akci Stavební úpravy
bytového domu Na Jihu 541-544 zadané v otevřeném podlimitním řízení na stavební práce byl opět vítězný dodavatel
zavázán, že umožní exkurzi vč. odborného výkladu na stavbě díla v rámci umisťování budek pro netopýry do
zateplovacího systému, avšak tentokrát pro děti předškolní z MŠ s cílem ukázat propojení péče o životní prostředí
s bytovou výstavbou.
Zavázání vítězných dodavatelů k umožnění exkurzí a popisných ukázek technických činností pro žáky školních, ale
i předškolních zařízení se městu Jičín jeví jako smysluplná a užitečná aktivita, kterou bude podporovat a více
začleňovat do svých plánovaných veřejných zakázek.

„Pořádáním exkurzí a popisných ukázek technických činností v rámci veřejných zakázek města Jičína pro děti z našich základních, ale i mateřských škol se snažíme vzbudit zájem dětí o technické obory, a já osobně to vnímám jako velkou investici do
budoucna, která má smysl a opodstatnění,“ říká JUDr. Jan Malý, starosta města Jičín.

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání je spoluﬁnancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu je CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732.
sovz@mpsv.cz, www.sovz.cz
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