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Konference EcoProcura 2018
V Nizozemském Nijmegenu se 3.–5. října uskutečnila konference ECOPROCURA 2018. Již desátý ročník konference přinesl diskuse na řadu inspirativních témat dotýkajících se lokalizace dopadů veřejných zakázek, lidských
práv, dodavatelských řetězců, elektronických nástrojů pro předběžnou tržní
konzultaci či srovnávání ekoznačení.
Zajímavou iniciativou prezentovanou
v rámci konference je například projekt
Kompass Nachhaltigkeit, který mapuje

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Časopis Veřejné zakázky:
Odpovědné zadávání a PTK

štítky (např. ekoznačky) dostupné na
německém trhu. Veřejně dostupný systém umožňuje zadavateli provést poměrně jednoduchý průzkum trhu. Zadavatelé ale i dodavatelé tak mohou
například zjistit, jaké štítky jsou dostupné pro který produkt (například
oděvy pro příslušníky požárních sborů).
Kromě toho je možné značky v rámci
produktu ﬁltrovat a zjistit tak, které štítky
garantují naplnění užší (speciﬁčtější)
charakteristiky (například reziduální
chemikálie v textilu nebo prosazování
konceptu „living wage“ při výrobě
textilu).

EcoProcura: čestné uznání pro MPSV
V srpnovém newsletteru jsme vás informovali o nominaci Ministerstva práce
a sociálních věcí, respektive projektu
Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání na
ocenění PROCURA+ v kategorii Procurement Initiative of the Year. Nejvyšší
ocenění v této kategorii nakonec získalo
město Barcelona, nicméně nás těší
i účast mezi posledními čtyřmi ﬁnalisty.
Navíc jsme na konferenci EcoProcura
převzali čestné uznání. Barceloně patří
gratulace a my jsme rádi, že i Česká
republika je v Evropě vidět.

Odpovědné veřejné zadávání a předběžné tržní konzultace jsou hlavními tématy
aktuálního vydání (3-4/2018) časopisu
Veřejné zakázky. Mimo jiné se k odpovědnému zadávání v samostatných
rozhovorech vyjadřují Matthieu Cahen
z OECD a Martin Hadaš z Masarykovy
univerzity. Oba dva byli také účastníky
panelových diskuzí na zářijové konferenci
Odpovědné veřejné zadávání 2018, ze
které najdete v časopise také příspěvky.
Institutu předběžných tržních konzultací se věnuje další část aktuálního vydání – o zkušenosti z praxe se mimo jiné
podělilo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo práce a sociálních věcí. MEET
THE BUYER, formu komunikace s dodavateli, pak představuje příklad z Masarykovy univerzity. Více již v časopise.
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Video: záznam konference OVZ 2018
20. září se uskutečnila konference Odpovědné veřejné zadávání 2018 s podtitulem Společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách. Záznam
jednotlivých panelů, úvodních slov, prezentace Shauna McCarthyho k ISO
20400 a předávání ocenění za implementaci a přínos k rozvoji společensky
odpovědného zadávání veřejných zakázek nyní najdete také na našem kanálu
na YouTube. (Pro orientaci uvádíme
ještě odkaz na program zářijové konference.)

Školení k odpovědnému veřejnému
zadávání (5. 11.2018)
Několik volných míst zbývá na semináři, který jsme pro vás připravili ve
spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Jeho cílem je poskytnout
zejména zadavatelům základní, nicméně komplexní vhled do tématu
odpovědného veřejného zadávání („OVZ“). Uskuteční se 5. listopadu 2018
v Praze, od 9.00 do 12.30 hod. Seznámíme vás s právním ošetřením OVZ,
tématy OVZ, příklady veřejných zakázek i zahraniční zkušeností.
V praktické části bude na konkrétních
veřejných zakázkách demonstrováno
právní zakotvení, zvolené téma a přístup
zadavatele. Na vybraných příkladech
ukážeme maximum možného: od výběru předmětu plnění a tématu, předběžných tržních konzultací, formulací v zadávací dokumentaci – požadavek, způsob prokázání, až po kontrolu a další
související ujednání smlouvy, evaluace
dosaženého výsledku apod.
Pokud máte zájem o účast, přihlaste se
prostřednictvím elektronického formuláře, případně nás kontaktujte.

Sledujte i náš
facebook
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Seminář: Jak zadávat
veřejné zakázky na
šetrné budovy
Česká rada pro šetrné budovy Vás zve
na podzimní sérii seminářů k zadávání
veřejných zakázek. Po Brně a Jihlavě se
uskuteční také v Praze (28.11.). Semináře navazují na loňskou sérii a naleznete
v nich odpovědi na konkrétní palčivé
otázky k možnostem ﬁnancování, zajištění zadání pro kvalitní a komplexní řešení projektů a v neposlední řadě budete moci diskutovat ještě více dobrých
i špatných příkladů z praxe.
Cílem je poskytnout ucelenou informaci
o možnostech přípravy a realizace veřejných zakázek na šetrné a energeticky
úsporné budovy a jejich provozování
s důrazem na kvalitní vnitřní prostředí.
Nedílnou součástí jsou způsoby ﬁnancování komplexně řešených projektů.
Program, registrace a více informací
k pražskému semináři zde.

Avízo:
Konference eBF 2018
Tři dny plné sdílení zkušeností s elektronizací nákupního a zakázkového procesu
a s eAukčním hodnocením dodavatelských
nabídek. Workshopy, diskuze, setkávání.
To je akce, která se uskuteční 7. - 9. listopadu 2018 v Hotelu Imperial v Ostravě.
Celý festival eBF (www.ebizforum.cz) probíhá 3 dny paralelně na 6 scénách a zadavatelé mají možnost získat znalosti z mnoha oblastí od využívání eKatalogů, DNS,
eAukcí, zakázek s ohledem na náklady životního cyklu, zakázky ﬁnancované z EU
Fondů a dalších trendů. Účastníci se mohou aktivně zapojit do diskuzí se zákonodárci z několika zemí včetně Evropské komise. Více o akci, program a možnost přihlášení zde.
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