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MOŽNÉ HODNOCENÍ ZAPOJENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU DO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

Poznámka: Jedná se o možné řešení zapojení sociálních podniků například při zajištění akcí apod., volbu kritérií 
hodnocení, jejich váhu včetně bodovacích škál atp. stanoví zadavatel dle reálné situace a dle běžných pravidel 
platných pro hodnocení nabídek. Bod 4.4. a Důležitá poznámka k variantě I. se ve vztahu k dodávkám, např. 
propagačních předmětů nepoužije. 

1. Nabídky budou v souladu s § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti 
vyjádřené nejvýhodnějším poměrem nabídkové ceny v Kč bez DPH a kvality: 

Hodnotící kritéria a kritéria kvality, na jejichž základě budou nabídky hodnoceny: 

Kritéria hodnocení váha 

Kritérium hodnocení č. 1 výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH   80% 

Kritérium hodnocení č. 2 
(kritérium kvality) 

rozsah plnění poskytnutého sociálním 
podnikem/sociálními podniky 

bodovací škála: 

0 % ...........................0 bodů 

5% - 19,99%............20 bodů 

20% - 39,99%...........40 bodů 

40% - 59,99%...........60 bodů 

60% - 79,99%...........80 bodů 

80% - 100%............100 bodů 

20% 

 

Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí 0 – 100: 
- jednotlivým hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich 

důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100;  
- jednotlivým kritériím jsou zadavatelem stanoveny maximálně dosažitelné body podle jejich 

důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich maximální hodnota v rámci daného 
hodnotícího kritéria je celkem 100. 

Získané body v příslušném hodnotícím kritériu budou vynásobeny jejich vahou. Součet vážených 
zisků za všechna hodnotící kritéria určí pořadí účastníka zadávacího řízení v celkovém hodnocení. 

 

2. Důležité informace k hodnocení hodnotících kritérií, event. podkritérií: 
 

2.1 Zadavatel si vyhrazuje právo neakceptovat nabídnuté údaje, parametry a informace 
k hodnotícím kritériím, pokud nebudou dostatečně v nabídce podloženy, resp. prokázány a 
smluvně zajištěny. 

2.2 V případě uvedení nejednoznačných údajů pro hodnocení kritérií v nabídkách, si zadavatel 
vyhrazuje právo přidělit takové nabídce v daném hodnotícím kritériu 0 bodů; v případě 
částečného splnění kritéria přidělí body poměrově dle míry splnění daného kritéria. 

2.3 Zadavatel upřesňuje, že v případě, že účastník zadávacího řízení nenaplní toto kritérium 
hodnocení, tj. plnění nebude poskytovat sociální podnik nebo vybraný dodavatel ve spolupráci 
se sociálním podnikem ve smyslu definice uvedené v příloze č. X této Zadávací dokumentace 
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(včetně případů, kdy například účastník zadávacího řízení nedodá v nabídce všechny 
požadované dokumenty) nebude jeho nabídka z tohoto důvodu vyřazena, nabídka pouze 
nezíská žádné body v tomto kritériu hodnocení č. 2.  
 

3. K hodnocení kritéria č. 1: výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH - váha 80%:  

Pro hodnocení vyplní účastník cenovou nabídku.  

Pro hodnocení tohoto kritéria má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu. Hodnocená 
nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem % váhy pro toto kritérium a 
poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

 
4. K hodnocení kritéria č. 2: rozsah plnění poskytnutého sociálním podnikem/sociálními podniky - 

váha 20%: 
 

4.1 Pro hodnocení daného kritéria má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu. Dané kritérium 
bude hodnoceno na základě informací uvedených v jednotlivých nabídkách, kdy musí 
účastník jednoznačně v nabídce prokázat, že na plnění předmětu této veřejné zakázky se 
bude v určitém rozsahu aktivně podílet sociální podnik (vyjádření v Kč bez DPH1, event. v % 
z celého plnění), a to bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno přímo účastníkem 
zadávacího řízení či jeho poddodavatelem (viz popis dále). Hodnocená nabídka pak získá 
počet bodů dle míry splnění daného kritéria (bodovací stupnice – viz výše); u tohoto kritéria 
získá účastník maximálně výše uvedené body. 

4.2 V případě kombinace obou způsobů poskytování plnění budou v nabídce předloženy 
dokumenty definované níže u obou způsobů plnění.  

4.3 Sociálním podnikem se přitom rozumí takový hospodářský subjekt, který naplňuje sadu 
rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (WISE)2, a to v rozsahu a způsobem 
uvedeným v příloze č. X této Zadávací dokumentace - Definiční znaky sociálního podniku 
(WISE). 

4.4 Aktivním podílením na plnění se rozumí, že sociální podnik a jeho zaměstnanci se aktivně 
podílí na plnění předmětu veřejné zakázky. Pro přidělení bodů nebude dostatečné pouze 
„nakoupení vstupních surovin“ u sociálního podniku bez jeho dalšího zapojení do plnění.  

4.5 Podkladem pro hodnocení budou dokumenty, které účastník předloží v nabídce (dle způsobu 
poskytování plnění):  

4.6 Varianty plnění předmětu zakázky z hlediska hodnocení kritéria č. 2: 

Varianta I.: Sociální podnik je přímo dodavatel, tj. plnění poskytne sociální podnik:  

• představení sociálního podniku – např. jeho cíle a záměry, práce s cílovými skupinami, 
informace o počtu osob z cílových skupin a informace o způsobu zaměstnávání osob 
z cílových skupin (zejména zda se využívá pracovněprávní poměr, dohody o pracovní 
činnosti, jiná forma apod.),  

• čestné prohlášení potvrzující, že se sociální podnik seznámil se sadou rozpoznávacích 
znaků pro integrační sociální podnik (WISE), a v požadovaném rozsahu a způsobem 
uvedeným v příloze č. X této Zadávací dokumentace, také všechny tyto znaky naplňuje, 

• prohlášení, že plnění veřejné zakázky poskytne sociální podnik.  

Důležitá poznámka k variantě I.: V případě, že nabídku podá sociální podnik a ten bude pro část plnění předmětu 
zakázky využívat poddodavatele, který nebude sociálním podnikem, musí tuto skutečnost uvést v rámci nabídky, 
a to včetně rozsahu plnění, které bude plněno tímto poddodavatelem (v Kč bez DPH, event. v % z celého plnění); 

 
1 V případě uvedení rozsahu v Kč bez DPH zadavatel pro hodnocení přepočítá na % vyjádření. 
2 Jedná se o rozpoznávací znaky, které pro sociální podniky využívá ve svých Výzvách Evropský sociální fond – Operační 
program Zaměstnanost. 
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tato část plnění se bude pro hodnocení kritéria „rozsah plnění poskytnutého sociálním podnikem/sociálními 
podniky“ odečítat. 

 

Varianta II.: Sociální podnik je poddodavatel - plnění bude probíhat ve spolupráci se sociálním 
podnikem:  

• představení sociálního podniku – např. jeho cíle a záměry, práce s cílovými skupinami, 
informace o počtu osob z cílových skupin a informace o způsobu zaměstnávání osob 
z cílových skupin (zejména zda se využívá pracovněprávní poměr, dohody o pracovní 
činnosti, jiná forma apod.),  

• smlouvu o spolupráci mezi účastníkem zadávacího řízení a sociálním podnikem, přičemž 
z uzavřené smlouvy bude možno ověřit,  

a. že se sociální podnik seznámil se sadou rozpoznávacích znaků pro integrační sociální 
podnik (WISE) a v požadovaném rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. X této 
Zadávací dokumentace, také všechny tyto znaky naplňuje, 

b. popis zapojení zástupců sociálního podniku do plnění, které bude sociální podnik 
zajišťovat, tj. uvedení činností, které bude sociální podnik provádět, jejich podrobný 
popis a jejich rozsah, počet zapojení osob sociálního podniku do plnění v různých fázích 
plnění, včetně připojení předpokládaného počtu člověkohodin na plnění,  

• výkaz zisku a ztrát (výsledovka podniku)/peněžní deník sociálního podniku za posledních 
12 měsíců prokazující, že tržby z prodeje výrobků/služeb tvoří min. 30% z celkových 
výnosů podniku. 

 

 

MOŽNÁ SMLUVNÍ USTANOVENÍ   

 

Poznámka: Je nezbytné upravit v závislosti na výběru aspektů odpovědného veřejného zadávání zadavatelem; ve 
smlouvě je nutné zakotvit nejen požadavky na plnění zadavatele a požadavky vyvstávající z hodnocení nabídek, 
ale také doplnit kontrolní a sankční mechanismus . 
 
X.1  Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci plnění 

dle této Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného veřejného zadávání (zejména podpořit 
sociální podniky).  

 
X.2  Dodavatel, který je sociálním podnikem/sociálními podniky a zavázal se k realizaci plnění anebo 

se zavázal k realizaci plnění ve spolupráci se sociálním podnikem/sociálními podniky v 
hodnocení veřejné zakázky, je povinen provádět plnění dle této Smlouvy takto: 
- plnění poskytne přímo sociální podnik (dodavatel je sociálním podnikem) anebo 
- plnění poskytne dodavatel ve spolupráci se sociálním podnikem/sociálními podniky 

uvedeným v příloze č. XY této Smlouvy - Popis zapojení zástupců sociálního podniku do 
plnění, a to způsobem a v rozsahu zde uvedeném. 

  
X.3 Dodavatel je oprávněn provádět změny, a to pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele uděleným na základě písemného odůvodnění Dodavatele.  
a) Dodavatel je oprávněn vyměnit sociální podnik za nový sociální podnik. Nový sociální 
podnik musí být sociálním podnikem ve smyslu užitém ve veřejné zakázce.  Dodavatel je 
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povinen doložit dokumenty požadované v hodnocení veřejné zakázky k posouzení nového 
sociálního podniku. Rozsah činností prováděný sociálním podnikem nesmí objemem a 
náročností klesnout pod rozsah činností uvedený původně v hodnocení veřejné zakázky.   
 
b) Dodavatel je oprávněn upravit rozsah činností prováděný sociálním podnikem. 
Změněný rozsah činností prováděný sociálním podnikem nesmí objemem a náročností 
klesnout pod rozsah činností uvedený původně v hodnocení veřejné zakázky. 

 
X.4  Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování plnění dle této Smlouvy. Dodavatel je povinen 

umožnit osobám Objednatele provádět kontrolu řádného poskytování plnění dle této Smlouvy, 
a to i bez předchozího ohlášení takové kontroly, včetně umožnění nahlížení do smluvní 
dokumentace Dodavatele a jeho poddodavatelů a kontroly v jejich prostorách a v místě plnění.  

X. 5 Dodavatel, který je sociálním podnikem/sociálními podniky a zavázal se k realizaci plnění nebo 
se zavázal k realizaci plnění ve spolupráci se sociálním podnikem/sociálními podniky 
v hodnocení veřejné zakázky, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši …..,- Kč 
v případě nerealizace plnění dle odst. X. 2 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ 
porušení takové povinnosti.  

X. 6 Dodavatel, který je sociálním podnikem/sociálními podniky a zavázal se k realizaci plnění nebo 
se zavázal k realizaci plnění ve spolupráci se sociálním podnikem/sociálními podniky 
v hodnocení veřejné zakázky, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši …..,- Kč 
v případě porušení povinnosti dle odst. X. 3 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ 
porušení takové povinnosti.  

 

 


