Implementace OVZ
v investiční oblasti
Výjezdní workshop KrÚ JMK

20/8/2019

Motivace
• Externí:
• ISO 20400: Udržitelné nakupování
• semináře: Implementace odpovědného veřejného zadávání
• metodika: Implementace odpovědného veřejného zadávání v organizaci
• Interní:
• rozšířit dosavadní aplikaci prvků odpovědného veřejného zadávání směrem ke strategickému využívání
• ukotvit obecné principy odpovědného veřejného zadávání v rámci odboru investic
• analyzovat východiska a příležitosti pro strategické a odpovědné veřejné zadávání v oblastech projektování a realizace
staveb
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Program a očekávání
• Proč se zabývat odpovědným veřejným zadáváním
• očekávání účastníků workshopu
• popis současného stavu, aktuálně definovaných priorit JMK
• představení ISO 20400:2017
• Analýza hnacích motorů (motivů)
• Analýza zainteresovaných stran
• Hledání témat OVZ
• Vytvoření Heat map
• Diskuze k možnostem a způsobům uplatňování témat OVZ v konkrétních typech veřejných zakázek
• Diskuse k měření dopadů a hodnocení účinnosti OVZ
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Zabývat se odpovědným veřejným zadáváním?
•

odpovědným veřejným zadáváním rozumíme nakupování orientované primárně na výsledek (nikoli na proces zadávání) ve
snaze získat maximální hodnotu za peníze a kromě naplnění primárního účelu i získání dalších benefitů

•

odpovědnému veřejnému zadávání bychom se měli věnovat a měli bychom se snažit principy odpovědného přístupu
začlenit do své běžné praxe

•

motivy se různily

•

kromě očekávání i některé obavy:
• zda jsme schopni odpovědnost vtělit do procesu zadávání veřejných zakázek, který je sám o sobě složitý, formalistický, navíc většinou
realizován v časovém presu, kdy je prostor pro zohlednění dalších aspektů malý
• zda máme k dispozici konkrétní doporučení a zkušenosti, které můžeme využít k přejímání dobré praxe
• zda jsme schopni kontrolovat a případně i vymáhat plnění požadavků
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Představení ISO 20400:2017
•

při zavedení konceptu udržitelného nakupování by organizace měla postupovat následujícím způsobem:

Identifikovat důvody, proč
chceme zadávat udržitelně
(hnací motory)

Vybrat prioritní oblasti (co
potřebujeme nakoupit,
náklady, rizika, legislativa,
příležitosti v oblasti, reálný
dopad naší činnosti/VZ na
udržitelnost…)

Poznat dodavatelské řetězce
(včetně rizik a příležitostí,
které skýtají)

Výstupy z identifikace
hnacích motorů a vybrané
priority ukotvit v klíčových
dokumentech (strategiích)

Stanovit personální
odpovědnosti, nastavit
vhodné popisy pracovních
pozic, přizpůsobit
individuální plány popř.
odměny, rozvíjet odpovědné
zaměstnance

Strategii (priority)
komunikovat se
zainteresovanými stranami
(zejm. dodavateli)

Při vlastním zadávání VZ
promýšlet a začleňovat
aspekty udržitelnosti (do
požadavků, hodnotících
kritérií…)

Řídit a kontrolovat samotné
plnění VZ

Měřit míru dosažení záměrů,
konkrétních cílů pomocí
metrik a indikátorů

Poučit se a pokračovat 
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Analýza hnacích motorů (motivů)
•
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nástroj připravený přímo pro práci s normou ISO 20400:2017

Analýza zainteresovaných stran
•

identifikace subjektů a osob zapojených do procesu odpovědného veřejného zadávání

•

definování jejich postavení a rolí v procesu

•

způsob komunikace

•

příležitosti pro zlepšení:
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•

zlepšení komunikace a informovanosti v průběhu přípravy i realizace akcí (příspěvkové organizace, odvětvové odbory, politici)

•

prezentace úspěšných projektů včetně odpovídajícího zdůraznění přínosů odpovědného veřejného zadávání (politici, veřejnost)

•

zajímat se o zpětnou vazbu od dodavatelů, zákazníků (v užším smyslu – příspěvkových organizací a jejich klientů) a veřejnosti

Hledání témat odpovědného zadávání
•

Obnovitelné zdroje energie

•

Šetrné nakládání s vodou

•

Omezení spotřeby surovin

•

Minimalizace dopadů na životní prostředí

•

Kulturní a umělecká hodnota

•

Sociální témata

•

Náklady životního cyklu
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Heat map
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Co dál?
•

•
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věnovat se dalším tématům:
•

možnosti a způsoby naplňování priorit a cílů v konkrétních veřejných zakázkách

•

širší znalost dodavatelských řetězců – poznat možnosti trhu

•

měření dopadů a hodnocení účinnosti odpovědného veřejného zadávání

•

výstupy z identifikace hnacích sil a vybrané priority ukotvit v klíčových dokumentech – směrnice, strategie

•

stanovit odpovědnosti, nastavit procesy, rozvíjet odpovědné zaměstnance

vytvořit praktické dokumenty, které budeme moci:
•

využívat v rámci každodenní činnosti při přípravě investičních akcí

•

prezentovat zainteresovaným stranám, zejména dodavatelům

•

využít pro spolupráci s dalšími obdobně orientovanými zadavateli

•

využít pro hlubší zakořenění odpovědného veřejného zadávání v celé organizaci

Děkuji za pozornost.

Mgr. Jakub Váňa
Krajský úřad Jihomoravského kraje
vana.jakub@jmk.cz
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