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Jak nakupovat textil odpovědně?
Evropská komise vydala nová GPP kritéria

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Konference na podporu
odpovědného zadávání
v Polsku

Nákup textilních výrobků je jedním z předmětů plnění, u kterého lze dobře uplatnit
prvky odpovědného veřejného zadávání. Veřejnou zakázku MPSV s etickými aspekty nákupu textilu jsme stručně představili v minulém čísle Newsletteru a více se o ní
dozvíte také v tomto článku.
Pokud uvažujete o nákupu textilu
s ekologickými aspekty, podrobný
návod - tzv. GPP kritéria - nabízí
Evropská komise. GPP kritéria na
výrobky z textilu a s textilem spojené
služby byla nyní revidována a jsou

dostupná na stránkách Evropské komise. U příležitosti aktualizace GPP kritérií
uspořádala EK webinář.
U jakých nákupů lze tedy revidovaná
kritéria využít? Od uniforem, pracovních oděvů, interiérových textilií,
textilních vláken pro výrobu oděvů
a doplňků, až po prvky, které nejsou
z vlákna, jako zipy, knoﬂíky apod.
Zajímavý příklad z Nizozemska, kdy
ministerstvo obrany nakoupilo 100 000
ručníků a 10 000 kusů oděvů se zvláštní
podmínkou plnění 20 % recyklovaných
vláken, najdete v tomto příspěvku. Nebo můžete vyzkoušet kombinaci zelených a etických požadavků, jako to
v zakázce na propagační mikiny zorganické bavlny pilotně vyzkoušela Masarykova univerzita.

Mezinárodní odborný seminář:
Komunikace mezi zadavateli
a dodavateli ve veřejném zadávání
Efektivní a komplexní přístup k veřejnému zadávání často vyžaduje, aby při
hledání vhodného řešení došlo k zapojení trhu. Vhodná komunikace v mezích
zákona, se tak stává zcela nezbytnou součástí zadávání veřejných zakázek.
Na seminář, který se koná 18. září v Praze v Lichtenštejnském paláci, představí
britští odborníci dobrou praxi v oblasti
komunikace mezi zadavateli a dodavateli ve veřejném zadávání. Důraz bude
kladen na instituty a možnosti využitelné
v českém prostředí. Tuzemští odborníci
v rámci společných panelových diskusí
navíc objasní, jak zmíněnou zahraniční
praxi použít v České republice.

„Jak upowszechniać stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”, neboli „Jak podpořit využívání sociálních klauzulí při zadávání
veřejných zakázek” – pod tímto názvem se konala konference na půdě
úřadu polského veřejného ochránce
práv.
Ze strany polského ombudsmana Adama Bodnara zaznělo, že se veřejná
instituce nemusí omezovat na úzce pojaté kritérium nejnižší ceny, když takováto cena může být nízká jen zdánlivě.
Na stránkách úřadu jsou k dispozici
program a prezentace z konference.
V sousedním Polsku funguje koncept
odpovědného veřejného zadávání již
delší dobu. Dle vyjádření místopředsedy Urządu zamówień publicznych
(Úřad pro veřejné zakázky) Huberta
Nowaka podporuje právě tento úřad
rovněž koncept sociálně odpovědného
zadávání. Na webových stránkách například uveřejňuje i odkazy na příklady
dobré praxe.

V panelové diskuzi vystoupí například
Sarah Ireland a Candice Burke z Croydon Council a Tim Rudin z Transport for
London. Seminář se koná den před
konferencí ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ
ZADÁVÁNÍ 2017 – Strategický přístup
ve veřejném nakupování, na kterou se
stále můžete také registrovat.
Podrobný program a možnost přihlášení na seminář ZDE.
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Dobrá praxe: Zaměstnávání osob
s trestní minulostí
Na konci června byly zveřejněny informace o dosavadních výsledcích projektu zaměstnávání osob ve výkonu trestu
odnětí svobody při úklidu veřejných
prostranství na území Městské části
Praha 2 – zpráva například zde.
Zatím se zkušenosti partnerů projektu,
Městské části Praha 2, společnosti
KOMWAG a Vězeňské služby ČR, ukázaly jako dobré. Úklid veřejných prostranství probíhá řádně, roste počet
zařazených odsouzených, projekt bude
pokračovat. Jak uvedl generální ředitel
Vězeňské služby ČR Petr Dohnal, jeden
z účastníků projektu, jemuž mezitím
výkon uloženého trestu skončil, nastoupil u společnosti KOMWAG do pracovní-

ho poměru a několik dalších odsouzených obdrželo nabídky zaměstnání
u společnosti po skončení výkonu jejich
trestu.
Nejednalo se sice o uplatnění sociálně
odpovědného aspektu v zadávacím řízení, ale o hledání řešení společenského problému na bázi dobré komunikace
zadavatele s dodavatelem v době plnění
zakázky. Ukázalo však, že při plnění
veřejné zakázky lze zaměstnat osoby
s trestní minulostí a že tento požadavek
není pro dodavatele nemožnou podmínkou. Jde o jednu z možných perspektivních cest, jak pomoci osobám s trestní
minulostí k návratu do společnosti a jak
předejít jejich recidivě.

Semináře o odpovědném
veřejném zadávání pro SMO ČR
Kromě Ministerstva pro místní rozvoj
(jako odborného garanta agendy zadávání veřejných zakázek) bylo na oba
semináře přizváno i Ministerstvo práce
a sociálních věcí, jako realizátor projektu
Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání.

Svaz měst a obcí České republiky
v rámci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce - „Centra společných služeb“, uspořádal v Táboře a Ostravě
školení pro specialisty na veřejné
zakázky s názvem Intenzivní kurz k veřejným zakázkám.
V jejich rámci nebyla opomenuta ani
problematika sociálně odpovědného
veřejného zadávání (SOVZ).

Komunální subjekty jsou přirozeným
a vítaným partnerem pro prosazování
aspektů SOVZ. Některé obce již společenské aspekty dříve ve veřejných
zakázkách zohlednily, jednalo se však
o izolované aktivity a koncept SOVZ
v současnosti stále není v ČR běžným
standardem.
MPSV nabízí bezplatně možnosti školení obcím, jejich spolkům i jiným zájemcům z řad zadavatelů a jejich zastřešujících organizací. Zájemcům o tematiku SOVZ poskytuje rovněž konzultace
ke konkrétním otázkám. Kontaktujte nás
ZDE.

č. 8
červenec 2017

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Lesnické tendry
zohledňují sociální
aspekty

Státní podnik Lesy ČR vyhlásil lesnické
tendry spojené s pracemi prováděnými
od ledna příštího roku. Hodnota přesahuje 2,8 miliardy korun. Tendry jsou vypisované na pět let. Týkají se 52 soutěžních jednotek a 5,1 milionu metrů krychlových dříví.
Letos se řídí novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, který mimo jiné
zkrátil termíny pro vyhlašování soutěže
a zjednodušil postup posuzování a hodnocení nabídek. Lesy ČR coby zadavatel tendrů také nově omezí celkový rozsah zakázky, který může získat jeden
subjekt či vlastnická skupina. Strop má
zabránit ovládnutí tendrů několika
ﬁrmami.
S cílem zvýšit konkurenceschopnost
malých a středních ﬁrem podnik pokračuje v záměru většího rozčlenění soutěžních jednotek. „Zejména zakázky na
pěstební činnost jsme začali vyčleňovat
kvůli nabídce pro menší ﬁrmy. Nenárokujeme si ani bankovní garance. Přesto
jsme větší zájem ﬁrem nezaznamenali.
I tak jednotky dále členíme na dílčí zakázky a výsledky monitorujeme a vyhodnocujeme,“ uvedl generální ředitel
Daniel Szórád, což potvrzuje jeho dřívější slova, že zásadní je transparentnost,
stabilita prostředí, hospodárnost, naplňování sociálních aspektů a směřování
ke kultivaci smluvního a soutěžního
prostředí. Další podrobnosti v tiskové
zprávě.
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