Příloha č. 6

ODŮVODNĚNÍ DODRŽENÍ ZÁSAD
SOCIÁLNĚ A ENVIRONMENTÁLNĚ
ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ
Název veřejné zakázky:
Přechod pro chodce ul. Bezručova, ´U Partyzána´, Bohumín
Číslo jednací:

MUBO/04180/2021/INV/HoJ

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na stavební práce

Zadávací řízení:

zakázka malého rozsahu

Název/ obchodní firma zadavatele:

město Bohumín

se sídlem:

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

IČ:

00297569

1) Sociálně odpovědné zadávání
Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.
Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného
zadávání:
1.1.

Podmínka sociálně odpovědného zadávání je zadavatelem zohledněna v zadávací

dokumentaci, když zadavatel stanovil kvalifikační kritéria při dolní hranici tak, aby umožnil
v co největší míře účast malým a středním podnikům.
1.2.

Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné

zakázky zajistil důstojné pracovní podmínky, dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky
podílet. V zadávací dokumentaci stanoveno v obchodních podmínkách návrhu smlouvy o dílo
čl. 8.4., 8.8.
1.3.

Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči

všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
V zadávací dokumentaci zohledněno v obchodních podmínkách návrhu smlouvy o dílo čl. 4.8.

2) Environmentálně odpovědné zadávání
Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad
environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.
Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty environmentálně
odpovědného zadávání:
2.1. Podmínka environmentálně odpověděného zadávání je zadavatelem zohledněna v
projektové dokumentaci, když zadavatel stanovil technické podmínky a požadavky na
zabudované materiály do stavby odpovídající současným stavebním požadavkům a trendům.
2.2. Zadavatel zohlednil tuto zásadu odpovědného zadávání, když v zadávací dokumentaci
stanovil podmínky likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu smlouvy čl.
2.1.

2.3. Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat zajištění ochrany životního prostředí
při provádění stavby. V zadávací dokumentaci stanoveno v obchodních podmínkách návrhu
smlouvy o dílo čl. 2.1., 8.15.

3) Inovace
Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací a
konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a
pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití z důvodu
pravděpodobného omezení okruhu možných zhotovitelů.

