Příloha č. 5

Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního
odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce

„Dodávka a montáž regulátorů kvality vody na KPB“
Aspekty odpovědného veřejného zadávání či
inovací, které je možné zohlednit ve veřejné
zakázce

Vyhodnocení možnosti
zohlednění OVZ a inovací
(ano/ne/nerelevantní)

Jaká opatření budou přijata?
Případně proč aspekt OVZ či inovace
zadavatel nevyužil?

Mohou při plnění veřejné zakázky získat práci
osoby znevýhodněné na trhu práce?

Nepředpokládá se, že by pro
provádění prací přijímal zhotovitel
nové zaměstnance.
Zadavatel nevyhodnotil, že by
bylo možné u nových
zaměstnanců v průběhu zakázky
zvýšit jejich kvalifikaci.

Žádná, nerelevantní.

Zadavatel vyhodnotil, že zvýšené
riziko v tomto ohledu nehrozí.
Drobná rizika budou ošetřena.

Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění
finančních závazků vůči všem účastníkům
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění
veřejné zakázky.

Zadavatel vyhodnotil, že zvýšené
riziko v tomto ohledu nehrozí.

Žádná, zadavatel při plnění obdobných zakázek
porušování v tomto směru doposud
nezaznamenal.

Dle webu https://ceske-socialnipodnikani.cz/ neexistují ani
v širším regionu sociální podniky,
které by byly schopny realizovat
montáže regulátorů a sond.
Je předpoklad, že se na plnění
zakázky budou podílet malé a
střední podniky.

Žádná, nerelevantní

Předmětem plnění veřejné
zakázky je dodávka a montáž
regulátorů kvality vody na KPB.

Jedná se o výměnu nových regulátorů a sond
v prostorech již hotové stavby.

Pouze drobně, ve způsobu
komunikace mezi zadavatelem

Zadavatel preferuje elektronickou (popř.
telefonickou – v době realizace) komunikaci po

Mohou při plnění veřejné zakázky noví
zaměstnanci, zejména znevýhodnění na trhu
práce, získat nebo si zvýšit kvalifikaci? Je
možné v rámci plnění veřejné zakázky
uspořádat exkurze pro školy nebo veřejnost?
Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné
zakázky bude docházet k porušování
zákonného standardu pracovních podmínek
dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti
zaměstnanosti a BOZP? Případně je relevantní
v rámci veřejné zakázky hodnotit lepší
pracovní podmínky osob podílejících se na
plnění, nad rámec zákonného standardu
pracovních podmínek?
Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné
zakázky může docházet k porušování
mezinárodních úmluv o lidských právech,
sociálních či pracovních právech, zejména
úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)
uvedených v příloze X směrnice č.
2014/24/EU?
Mohou plnění veřejné zakázky (nebo její části)
poskytnout sociální podniky, případně se na
plnění podílet jako poddodavatelé?

Mohou veřejnou zakázku nebo její část plnit
malé a střední podniky (případně se na plnění
podílet jako poddodavatelé)? Je vhodné
přijmout taková opatření, aby se zlepšil jejich
přístup k účasti ve veřejné zakázce?
Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které
umožní získat plnění šetrnější k životnímu
prostředí, zejména které povede k omezení
spotřeby energií, vody, surovin, produkce
znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší,
vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod.?
Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které
umožní využití obnovitelných zdrojů,

Žádná, nerelevantní.

Žádná, i malé a střední podniky jsou schopny
podat nabídku.

recyklovaných surovin, snížení množství
odpadu, zohlednění nákladů životního
cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární
ekonomiky?
Existuje ekonomicky přijatelné řešení pro
inovaci, tedy pro implementaci nového nebo
značně zlepšeného produktu, služby nebo
postupu souvisejícího s předmětem veřejné
zakázky?

(objednatelem) a dodavatelem a
ve formě předávání dokladů.

celou dobu výběru dodavatele i v průběhu
provádění instalace.

Ano, ale pouze ve vztahu k již výše
uvedenému.

Za inovaci lze považovat samotnou montáž
nových regulátorů a sond.

