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Bude se konat: konference
Strategické zadávání veřejných
zakázek (2. 6. 2017, Paříž)
Zvýšit povědomí o přínosech strategického přístupu k zadávání veřejných zakázek mezi decision makery
a komunitou zabývající se veřejným
zadáváním si za cíl klade konference
Strategic Public Procurement, která
se uskuteční 2. června 2017 v Paříži.
Evropská komise spolu s OECD pozvala
uznávané odborníky v této oblasti, kteří
představí výhody strategického přístupu
k zadávání veřejných zakázek s důrazem na udržitelnost, sociální odpovědnost a inovace.

Veřejné zakázky představují mocný
nástroj, který může přispět ke společenským změnám. Dopad může být významný, protože představují ﬁnanční
prostředky ve výši 14 % HDP EU. Na
konferenci se můžete dozvědět, kde je
prostor ke zlepšení, pokud bude ve veřejném zadávání používán právě strategický přístup.
Pokud byste se chtěli zúčastnit, více
o konferenci a možnosti online registrace naleznete na stránkách Evropské
komise ZDE.

Ohlédnutí za konferencí
a panelovou diskuzí AmCham
V krátké reportáži se vracíme k akci
Americké obchodní komory v ČR, která
se konala 30. března v prostorách
Národní technické knihovny.

Legal, v.o.s) a představitelé města Jindřichův Hradec - místostarosta Bohumil
Komínek a vedoucí oddělení regionálního rozvoje Martina Pechová.

Experti na veřejné zadávání měli možnost zhodnotit v panelové diskuzi
„Veřejné zadávání: Od ceny k hodnotě“
současnou situaci veřejného nakupování v České republice. Diskutovali o tom,
jak ovlivňuje reforma veřejného zadávání možnost požadovat kvalitní plnění.
Diskuse se zúčastnili ministr Dan Ťok
(Ministerstvo dopravy ČR), Jaroslav
Kračún (právník, Generální ředitelství
pro vnitřní trh, průmysl, podnikání
a MSP, Evropská komise), Daniel Weinhold (partner, právní kancelář Weinhold

Jaroslav Kračún ve své prezentaci „Kolik
odvahy potřebujeme pro kvalitní zakázky?“ zmínil, že kvalita se může kombinací zadávacích kritérií (včetně environmentálních a/nebo sociálních aspektů)
zvýšit a zároveň cena, náklady a nejlepší
poměr kvality a ceny zůstanou v nejvýhodnějším poměru. Na panelovou diskusi navázala konference „MĚŘENÍ KVALITY A EFEKTIVITY - Nezbytná součást
kvalitního veřejného zadávání ve zdravotnictví“.
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Praktický seminář v Berlíně – reportáž
Na konci března pořádala Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo
v Berlíně dvoudenní seminář nazvaný Kritéria pro zadání veřejné zakázky
a kvaliﬁkační kritéria pro výběr: Jak prakticky na odpovědné veřejné zadávání
(Award & Selection Criteria: Achieving Responsible Public Procurement in
Practice).
Nabitý program kombinoval teorii s praktickými příklady. Zaujalo nás, že odpovědné
zadávání bylo lektory vnímáno jako výchozí bod, naprosto samozřejmý základ. A teprve na této přirozené základně byla diskutována přiměřenost kritérií, otázky rozšíření či naopak nežádoucího zúžení soutěže, jednání s trhem a vhodného načasování
přípravy hodnotících kritérií zahrnujících sociální a ekologické aspekty.
Mimochodem jsme se od účastníků dozvěděli, že v severských zemích jsou aspekty
ochrany životního prostředí zcela standardní, jejich požadování ve veřejných zakázkách je totiž regulováno právními předpisy. Nechyběly ani vize bližší či vzdálenější
budoucnosti jako stoprocentní e-zakázky snižující administrativní zátěž či oběhový
systém pro hardware prosazovaný v ICT zakázkách v Nizozemí.
V každém případě otázka nestojí, jestli používat aspekty odpovědného veřejného zadávání. Otázkou je, jak nejefektivněji OVZ do zadávací dokumentace zahrnout.

Zelený úřad? Zadává ekologicky šetrně
Veřejné instituce, ať už se jedná o organizační složky státu nebo územní samosprávu, mohou při své činnosti příznivě působit na životní prostředí. Nemusí to však být
pouze úřady či jejich odbory, které se ochranou životního prostředí primárně zabývají
a příznivě ji ovlivňovat mají v popisu práce. V kancelářích se více nebo méně důsledně třídí odpady či šetří elektrická energie. I to jistě přispívá ke zmírnění negativních
dopadů činnosti úřadů na životní prostředí. Je však možné jít ještě dál. Ochrana životního prostředí může být vítaným „vedlejším efektem“ nákupů, které by veřejné instituce činily v každém případě.
Více se o tomto tématu dozvíte v rubrice Odpovědné veřejné zadávání v květnovém vydání časopisu Veřejné zakázky v praxi. Na dotazy k ekologicky šetrným
řešením ve veřejných zakázkách také v příspěvku odpovídali zadavatelé, kteří se
odpovědnému veřejnému zadávání systematicky věnují - Martin Hadaš, vedoucí
Odboru veřejných zakázek Masarykovy univerzity, Martin Koníček, vedoucí Odboru
kancelář ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Veronika Mesarčová,
vedoucí oddělení centrálních nákupů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Pokud
jste netrpěliví, můžete se o tématu více dočíst také na našem webu.
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