Příloha č. 7 výzvy k podání nabídek
Odůvodnění dodržení zásad sociálně a environmentálně
odpovědného zadávání a inovací
OPRAVA ALTÁNU V PARKU DĚTÍ 28. ŘÍJNA, ČESKÁ LÍPA
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:

OPRAVA ALTÁNU V PARKU DĚTÍ 28. ŘÍJNA, ČESKÁ LÍPA

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Režim veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení:

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

Název zadavatele:

Město Česká Lípa

Sídlo zadavatele:

Nám. T. G. Masaryka č.p.1

IČO zadavatele:

002 60 428

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.mucl.cz/

Název projektu:

(dále jen „veřejná zakázka“, „zadavatel“ a „projekt“)
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ODŮVODNĚNÍ DODRŽENÍ ZÁSAD SOCIÁLNĚ A ENVIRONMENTÁLNĚ
ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ

Sociálně odpovědné zadávání
Zadavatel při zadávání veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného
zadávání:
a)

podporu malých a středních podniků - minimalizování administrativní náročnosti
při tvorbě nabídky - vzorové formuláře, vysvětlení požadované struktury nabídky,
požadavek na předložení dokladů prokazujících kvalifikaci pouze v prostých kopiích;

b)

podporu malých a středních podniků jako poddodavatelů – zadavatelem není vymezena
žádná část předmětu veřejné zakázky, která nesmí být plněna poddodavatelem.

Environmentálně odpovědné zadávání
Zadavatel při zadávání veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty environmentálně
odpovědného zadávání:
a)

zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním právních
a technických předpisů, nařízení a rozhodnutí státní správy o bezpečnosti a hygieně
práce, požární ochraně, ochraně životního prostředí a ochraně veřejného zdraví;

b)

zhotovitel provede a dokladuje objednateli likvidaci odpadů v souladu s platnými
právními předpisy, tj. dle zákona č. 541/2020 o odpadech.

Ustanovení o plnění těchto požadavků zadavatele jsou zakotvena ve smlouvě o dílo, která je
součástí zadávacích podmínek a bude uzavřena s vybraným dodavatelem.

Inovace
Zadavatel při zadávání 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.
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