Příloha F – Odůvodnění postupu dle § 6 odst. 4 ZZVZ
Zadavatel v rámci veřejné zakázky uplatnil následující prvky odpovědného zadávání:
A) Obecné prvky v rámci zadávacího řízení a jeho dopad
•

•

Před zahájením zadávacího řízení byly provedeny předběžné tržní konzultace, a to jednak za
účelem správného nastavení kvalifikačních požadavků na účastníky a samostatně pak za
účelem zjištění možné implementace principů odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 ZZVZ
Byly zavedeny prvky zjednodušující podání nabídky (srozumitelnost ZD, vzory čestných
prohlášení atd.)

B) Požadavky stanovené zadávacími podmínkami / vzorem smlouvy
Sociální:

rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce (ve smlouvě)
V rámci hodnocení nabídek bude účastník bonifikován za to, že:
Má zaveden systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN
EN ISO 45001:2018 nebo SCC (Safety Certificate Contractors) a čestně
prohlásí, že se ve smlouvě na plnění veřejné zakázky zaváže mít po celou dobu
trvání smlouvy zaveden systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci dle ČSN EN ISO 45001:2018 nebo SCC (Safety Certificate
Contractors) a na žádost Objednatele tuto skutečnost doložit platným
certifikátem/osvědčením, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení
takové žádosti.

Environmentální:

V rámci hodnocení nabídek bude účastník bonifikován za to, že:
1) má zaveden systém environmentálního managementu a je držitelem
platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 nebo platného
osvědčení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009
o zavedení systému EMAS nebo certifikátu o zavedení jiného systému
environmentálního managementu a čestně prohlásí, že se ve smlouvě na
plnění veřejné zakázky zaváže mít po celou dobu trvání smlouvy zaveden
systém environmentálního managementu a být držitelem platného
certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 nebo platného osvědčení
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o zavedení
systému EMAS nebo platného certifikátu o zavedení jiného systému
environmentálního managementu a na žádost Objednatele tuto skutečnost
doložit platným certifikátem/osvědčením, nejpozději do tří (3) pracovních
dnů ode dne doručení takové žádosti,
2) používá ve vstupních surovinách pro výrobu nabízených betonových
prefabrikátů znovu použité drcené a recyklované kamenivo, a že se ve
smlouvě na plnění veřejné zakázky zaváže využívat po celu dobu trvání
smlouvy ve vstupních surovinách pro výrobu nabízených betonových
prefabrikátů příslušné % znovu použitého drceného a recyklovaného
kameniva v souladu s technickým listem nebo jinou průvodní technickou
dokumentací předloženou v nabídce.

Inovační:

S ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky, jímž jsou dodávky
standardizovaných betonových svodidel, drobně upravených o otvory pro
uchycení nástavby oplocení, není prostor pro uplatnění inovativního aspektu
odpovědného zadávání.
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