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Jak uspořádat udržitelnou akci?

Udržitelné ICT

Na konci června Evropská komise nabídla zadavatelům webinář Udržitelné
akce. Jak vypadá udržitelná akce? Především je naplánovaná, zorganizovaná
a provedená způsobem, který minimalizuje negativní ekologické a sociální
dopady a naopak přináší pozitivní dopad pro zadavatele či společnost.

Současně s nadcházející konferencí
ECOPROCURA 2018, o které jsme
informovali v minulém vydání, se
v Nijmegenu ve středu 3. října uskuteční
Live market engagement: Sustainable
procurement of ICT. Zadavatelé a dodavatelé v oblasti ICT se na setkání
zaměří na problematiku dodržování
lidských práv a ochranu životního prostředí v dodavatelských řetězcích při
dodávkách takových produktů, jako
jsou telefony, laptopy, tiskárny apod.

Na co se při akcích zaměřit? Kromě
občerstvení, kde lze požadovat biopotraviny, fairtradové výrobky a sezónní
potraviny, minimalizaci odpadů a jejich

důsledné třídění, se může jednat o ekologické bloky a jiné propagační výrobky
určené pro účastníky akce. Lze také požadovat dostupnost veřejné dopravy nebo ekologický standard konferenčních
prostor (včetně ubytování). V Barceloně
například účastníkům konference rozdávali tašky vyrobené z již nepoužívaných městských bannerů, vyrobené ve
věznicích nebo osobami se zdravotním
postižením. V Rakousku je populární
národní ekoznačka pro zelená jednání
a akce, nyní diskutovaná i na evropské
úrovni. A po akci je vhodné udržitelné
dopady změřit. Pro další inspiraci jsou
k dispozici prezentace a audio z webináře v anglickém jazyce.

Více informací naleznete zde.

Na zářijové konferenci OVZ 2018
vystoupí Úrad pre verejné obstarávanie
„V úrade budete mať podporu v tom,
aby ste nesúťažili len na cenu, ale
aplikovali aj aspekty zeleného a sociálneho obstarávania,“ prohlásil
26. června tohoto roku na zasedání Rady Združenia miest a obcí Slovenska
předseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák.
V souvislosti s blížícím se předsednictvím Slovenska ve skupině Visegrádské čtyřky se ÚVO hodlá zaměřit na téma „hodnoty za peníze“ a zeleného veřejného zadávání v kontextu životního
cyklu pořizovaných dodávek, služeb či
stavebních prací. Více zde.

Zástupce slovenského ÚVO bude rovněž hostem naší zářijové konference.
Vystoupí ve druhém diskusním panelu
věnovanému problematice hodnocení
kvality. V rámci panelové diskuse může
přijít řeč i na metodickou podporu sociálních, environmentálních či inovativních
aspektů veřejného zadávání, případně
na novou slovenskou legislativu v oblasti
udržitelného veřejného zadávání.
Na konferenci se můžete přihlásit ZDE.

Sledujte i náš facebook
@odpovedneverejnezakazky
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Časopis Euro: Dobro za miliardy
„Stomiliardový trh veřejných zakázek se
mění,“ uvádí týdeník Euro jako podtitul
článku, který se věnuje společensky od-

povědnému zadávání veřejných zakázek. Článek najdete v čísle 25/2018 nebo je k dispozici i v elektronické verzi. Mimo jiné se v něm uvádí, že podle NKÚ
jsou odpovědné zakázky v pořádku
a mají volnou cestu. Zmíněn je také přístup na Slovensku, kde jsou v tomto
trendu ještě dále a povinné použití sociálně odpovědných aspektů mají propsáno přímo v zákoně. Psali jsme o tom
i v newsletteru č. 18.
V aktuálním červencovém vydání časopisu Veřejné zakázky v praxi pak
najdete článek Nese zadavatel odpovědnost zadodavatelský řetězec?, kde
se k této otázce vyjadřují Tomáš Havlíček z Povodí Vltavy, Jiří Prokš z Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze,
Josef Hlavička z HAVEL & PARTNERS
a Stanislav Komínek z neziskové organizace NaZemi.

GPP News Alert:
Nákup odpovědně vyrobených mikin
z organické bavlny pro universitu
v České republice
Evropská komise, která se kromě řady
dalších témat věnuje rovněž otázkám
odpovědného veřejného zadávání,
v červnovém vydání newsletteru GPP
News Alert zmiňuje dobrou praxi z České republiky. Konkrétně si všímá nákupu
školních mikin na brněnské Masarykově
univerzitě. Tento příklad dobré praxe je
zpracován i na našem webu.

sti odpovědného (udržitelného) veřejného zadávání udělali vy, a my to pošleme
dál. Pro MU Brno palec nahoru!

Zájem evropských institucí o české příklady odpovědného nakupování nás těší a je i dokladem rozvoje tématu na území České republiky. Najdou se i další
čeští zadavatelé, o nichž se bude možné
brzy dočíst i za našimi hranicemi? Napište nebo zavolejte nám, co jste v obla-
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Nové pokyny
pro inovativní
zadávání

Zadávání veřejných zakázek může a má
být využíváno k podpoře inovací. K využívání tohoto potenciálu veřejných zakázek vyzývá zadavatele i Směrnice
o veřejných zakázkách (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/
EU ze dne 26. února 2014 o zadávání
veřejných zakázek a o zrušení směrnice
2004/18/ES.) a to v bodě 47 své preambule: „Orgány veřejné správy by měly co
nejstrategičtěji využívat zadávání veřejných zakázek za účelem podpory inovací. Nákupy inovativních výrobků, stavebních prací a služeb hrají klíčovou
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní
společenské problémy. Takové nákupy
přispívají k dosažení nejlepšího poměru
získané hodnoty a výše vynaložených
veřejných prostředků, jakož i širších hospodářských, environmentálních a společenských výhod ve smyslu vytváření nových nápadů a jejich přeměny na inovativní výrobky a služby, a tím i k podpoře
udržitelného hospodářského růstu.“
Inovace ve veřejném zadávání jsou
v evropském prostoru aktuálním a žádoucím trendem. Evropská komise
vydala v květnu tohoto roku nové
pokyny.
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