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Na konferenci Odpovědné veřejné
zadávání 2018 vystoupí uznávaný
britský expert

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Ohlédnutí:
Letní škola NSZM 2018

Přesně tři měsíce zbývají do konference Odpovědné veřejné zadávání 2018,
která se 20. září uskuteční v Kongresovém centru ČNB v Praze. Abyste věděli,
na co se můžete těšit, chceme vám v newsletteru krátce představit řečníky,
kteří v září vystoupí v panelových diskuzích. Začneme hostem z Velké Británie,
který se v oboru udržitelnosti a odpovědného zadávání veřejných zakázek
pozitivně zviditelnil zejména během příprav a konání londýnských olympijských her v roce 2012.
Jde o Shauna McCarthyho, nositele
Řádu britského impéria a, jak už bylo řečeno, uznávaného experta na oblast
udržitelnosti. Byl předsedou Komise pro
udržitelný Londýn 2012, která fungovala
jako hlavní poradní orgán starosty Londýna a ministra pro olympiádu. Nyní působí jako ředitel v britské poradenské
společnosti Action Sustainability a podílel se mimo jiné na přípravě pokynů ISO
20400 – Sustainable procurement,
o kterých jsme již psali v newsletteru
a v článku. Shaun vystoupí na konferenci v rámci dvou bloků - Kvalita ve veřejných zakázkách začíná v nastavení
procesů a řízení v organizaci a Jak
udržet udržitelný dodavatelský řetězec? Na konferenci se můžete přihlásit
ZDE.

Nový český web o ekoznačení
Nový web o ekoznačení (ecolabelling)
spustila CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
Na adrese www.ekoznacka.cz je možné
nalézt nejen informace o typech ekoznačení, ale rovněž souhrnné informace
o certiﬁkaci EMAS, která může mít pro
veřejné zadavatele význam z hlediska ustanovení § 80 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v znění
pozdějších předpisů. Na webu také najdete seznam registrovaných produktů.

Ve dnech 6.–8. června 2018 proběhl
v Rožnově pod Radhoštěm letní běh
Školy Zdravých měst. Kromě jiného byly
v rámci této akce prezentovány možnosti spolupráce zdravých měst s ústředními orgány státní správy. V případě Ministerstva práce a sociálních věcí byl
představen zejména Operační program
Zaměstnanost a jeho aktuální výzva
a rovněž projekt Podpora implementace
a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání. Reportáž, prezentace
a fotograﬁe naleznete na webu Národní
sítě zdravých měst ČR.
V rámci LŠZM bylo uděleno ocenění
Městské části Praha 8 za přípravu
„Studie možnosti udržitelné spotřeby“,
na jejímž zpracování vedle Ekumenické
akademie spolupracoval rovněž tým
projektu SOVZ.

Sledujte i náš
facebook
@odpovedneverejnezakazky

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání je spoluﬁnancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu je CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732.
http://sovz.cz/ Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
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Inovace:
Udržitelné automaty s občerstvením

Lesy ČR připustily
ekologičtější těžbu

Zajímavým příkladem udržitelného nakupování je postup vysoké školy v Itálii.
Università degli Studi di Torino - poptávala zajištění služby provoz občerstvovacích automatů ve svých areálech.

Státní podnik Lesy
ČR, který v Česku
obhospodařuje téměř
50 procent lesního
porostu a který je nyní
certiﬁkován v systému
PEFC, uvažuje, že přejde na náročnější
a ekologicky přísnější certiﬁkaci FSC.
Více naleznete v článku, který vyšel na
ihned.cz.

Zadavatel se mohl snadno orientovat na
nejnižší cenu, ale neučinil tak a naopak
uplatnil požadavky na energetickou
třídu zařízení (A jako standard, A+ a více
jako hodnoticí kritérium). Vedle toho požadoval užívání zařízení s GWP pod
úrovní 150, zavedení opatření k minimalizaci vzniku odpadů nebo nakládání
s kávovou sedlinou. Další požadavky se
týkaly používání plastových nádob z recyklovaných nebo bio materiálů nebo
dopravy související s obsluhou zařízení.
Rovněž sortiment poskytovaného občerstvení se stal předmětem zvýšeného
zájmu zadavatele. Požadoval zejména
zdravou stravu, produkci bio a fair-trade.
Vedle toho se zadavatel zaměřil i na sortiment poskytovaného občerstvení
(zdravou stravu, bio-produkci, fair-trade
produkci). Více se o přístupu zadavatele
dozvíte v anglické či italské verzi případové studie uveřejněné na webu SPP
Regions.

Přihlaste se do soutěže
a vyhrajte 10 000 EUR
Transformative Action Award 2018
Máte se čím pochlubit? Podporujete
svými veřejnými zakázkami inovace
nebo rozvoj trhu s udržitelnými produkty
či službami? Pak můžete svůj zadávací
postup přihlásit do soutěže 2018 Transformative Action. Přihlásit se může obec,
město nebo region do 31. července
2018 a vyhrát můžete 10 tisíc EUR na
zahájení vaší „transformační akce“.
Projekty způsobilými pro ocenění jsou
příklady udržitelného či inovativního veřejného nakupování, které směřují k pozitivní socio-ekonomické, socio-kulturní
nebo technologické změně. A to obzvláště pokud takovýto zadávací postup
podporuje rozvoj trhu s neotřelým udržitelným řešením.

Zadavatelé při zadávání veřejných zakázek, například při pořizování nábytku,
mají možnost požadovat dřevo z udržitelných zdrojů. Využití certiﬁkace (jako je
FSC) uplatňování tohoto požadavku
usnadňuje. Zavedení certiﬁkace FSC
společně s uplatňováním požadavků
udržitelného lesnictví může českým lesům prospět.

Konference
ECOPROCURA
Nijmegen 2018
V nizozemském Nijmegenu, který je nositelem titulu 2018 European Green Capital,
se letos od středy 3. do pátku 5. října
koná konference ECOPROCURA.
Akce by mohla zaujmout zejména zadavatele, kteří se zajímají o aktuální trendy
udržitelného, oběhového a inovativního
veřejného zadávání. Minulé konference
se v roce 2014 v Gentu zúčastnilo okolo
400 zástupců zadavatelů, politiků či zástupců nevládních organizací.
Více na www.ecoprocura.eu, on-line registrace na tuto událost již byla otevřena.
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