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Zakázka na rekonstrukci chodeb Karolina

Předmětem veřejné zakázky:

provedení stavebních prací spočívajících v obnově a modernizaci 
(rekonstrukci) společných komunikačních prostor (chodeb) univerzitního 
areálu Karolina, kromě jeho nejstarší, historické části, a dále modernizaci a 
kapacitní posílení páteřní infrastruktury.

• Celý areál Karolina je památkově chráněn

• Realizace projektu probíhá po ucelených dílčích etapách. 

• Jedná se o rekonstrukci cca 1,5 km chodeb, s podlahovou plochou cca 3.300 m2

• Předpokládaná hodnota VZ: 103 mil. Kč bez DPH (spolufinancování MŠMT) 



Zakázka na rekonstrukci chodeb Karolina

Co jsme potřebovali vyřešit

Práce měly probíhat za plného provozu areálu:
• Zájmem zadavatele bylo omezit dopad na uživatele dotčených prostor a na výuku v průběhu 

akademického roku
• Zájmem zadavatele bylo soustředit co nejvíce činností a výkonů do období mimo 

akademický rok nebo do období mimo výuku
• Zájmem zadavatele byla taková optimalizace průběhu prací, která zajistí co nejširší naplnění 

těchto cílů
• Zadavatel předpokládal:

 Opatření fyzická: omezení hluku, prašnosti
 Opatření organizační: časový průběh stavebních prací
 Harmonogram akademického roku byl součástí zadávací dokumentace



Zakázka na rekonstrukci chodeb Karolina

Využité aspekty sociálně odpovědného veřejného zadávání

Jako povinné podmínky stanoveny následující parametry

• dodavatel je povinen pravidelně uveřejňovat na svých internetových stránkách aktuální 
informace o průběhu realizace plnění - co nejvyšší informovanosti veřejnosti

• S ohledem na potřebu seznámení s možným pracovním uplatněním v rámci obecného 
vzdělávání zadavatel bude po domluvě s dodavatelem organizovat exkurze žáků základních 
škol. Dodavatel bude povinen zajistit pro účastníky exkurze výklad ohledně prací na 
předmětu plnění. 

• Jako zadávací podmínka využito „Memorandum o dodržování férových pracovních 
podmínek a dodavatelských vztahů, kde se dodavatel zavazuje dodržovat podmínky 
důstojných a férových pracovních podmínek.

• Požadavek na pozici Koordinátora SOVZ (udržitelnosti) 



Zakázka na rekonstrukci chodeb Karolina

Využité aspekty sociálně odpovědného veřejného zadávání

Úkolem Koordinátora SOVZ (udržitelnosti) je podílet se na realizací Díla, a to 
alespoň v rozsahu:

• zajištění vedení, obsluhování a správy Webových stránek 

• účast na Exkurzích a provádění účastníků Exkurzí

• osobní účast na Kontrolních dnech dle žádosti Objednatele, 

• zajištění dostupnosti Koordinátora SOVZ (udržitelnosti) pro potřeby 
Objednatele

• předkládat za dodavatele periodicky čestné prohlášení o plnění podmínek SOVZ 
(dle Memoranda o férových podmínkách v dodavatelském řetězci)



Zakázka na rekonstrukci chodeb Karolina

Využité aspekty sociálně odpovědného veřejného zadávání

Hodnocení nabídek  - mimo jiné z hlediska rozsahu dodavatelem nabídnutého SOVZ plnění 
z pohledu záměrů zadavatele, 

• pokud se jedná o informování veřejnosti o průběhu plnění této veřejné zakázky,

• pokud se jedná o propagaci řemesel prostřednictvím exkurzí v místě plnění veřejné zakázky,

• pokud se jedná o důstojné a férové dodavatelsko-odběratelské vztahy a férové pracovní 
podmínky.

• předmětem hodnocení byl konkrétně rozsah dodavatelem nabízeného SOVZ plnění podle 
navrženého závazku implementace v dokumentu nazvaném Závazek implementace SOVZ 
oproti minimálním požadavkům zadavatele. 



Zakázka na rekonstrukci chodeb Karolina

Výsledek zakázky
Celkem 2 nabídky

• Vítězná nabídka nabídla pro zadavatele výhodnější cenu, kvalitnější realizační tým  i 
harmonogram průběhu díla 

• Pokud jde o hodnocení „Rozsahu dodavatelem nabízeného SOVZ plnění z pohledu záměrů 
zadavatele“ jsou obě nabídky srovnatelné – vítězná nabídka obsahuje několik upřesnění a 
SOVZ prvků navíc, mj. četnější aktualizace webových stránek, četnější exkurze a možnost 
exkurzí do zázemí stavební firmy, nejedná se však o významně rozšiřující závazek. 

• Plnění v současné době probíhá

• Exkurze se zatím bohužel nepodařilo realizovat 

• Průběh lze sledovat na https://www.avers.cz/httpscuniczuk-10376html.html

• Neregistrujeme významné problémy

https://www.avers.cz/httpscuniczuk-10376html.html



