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Pracovní skupina pro uplatňování OVZ Veřejné zakázky jako
hybná síla investic
se setkala na prvním jednání
Na svém prvním setkání se 14. listopadu 2017 sešla Meziresortní pracovní
skupina pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, která byla zřízena na základě usnesení vlády č. 531/2017 ze dne 24. července 2017 (více k usnesení ve zprávě
ZDE). Kromě 14 ministerstev jsou členy pracovní skupiny také Úřad vlády ČR,
Úřad Vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování, Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Nejvyšší kontrolní úřad.
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Na úvod prvního jednání byl všemi přítomnými zástupci členů schválen Statut
a Jednací řád Meziresortní pracovní
skupiny OVZ a následně její zřizovatelé
a zároveň gestoři dvou hlavních oblastí,
tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Ministerstvo životního prostředí, před-

stavili koncept společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek včetně
metodiky odpovědného veřejného
zadávání (MPSV), respektive environmentálně odpovědného přístupu při
zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy (MŽP).
Z pohledu působnosti lze uvést, že meziresortní pracovní skupina, v souladu s
usnesením vlády č. 531/2017, o Pravidlech uplatňování odpovědného
přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, bude navrhovat a projednávat
kroky směřující k podpoře integrace odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek v ČR do každodenní praxe. Dále bude projednávat a v rámci své
působnosti zajišťovat podklady za účelem vyhodnocení přínosu užívání Pravidel a projednávat příslušné metodiky.

Co přinesla konference OVZ 2017
Co přinesla letošní konference Odpovědné veřejné zadávání 2017, která se
konala v Lichtenštejnském paláci v Praze, se můžete dočíst v článku v aktuálním listopadovém čísle časopisu Veřejné zakázky v praxi. Na konferenci se
diskutovalo o implementaci OVZ v organizaci a efektivitě a měření dopadů OVZ.
Postřehy českých i zahraničních odborníků můžete vidět v krátkém sestřihu na
YouTube.

Evropská komise pořádá 7. prosince
2017 v Bruselu konferenci „Joining
forces in public procurement to power
investment”. Jak už název akce napovídá, bude se debatovat zejména o síle
veřejných zakázek pohánět investice.
Účastníci budou mít možnost slyšet diskuze zaměřené na téma transparentnosti a integrity ve veřejných zakázkách
i v kontextu digitální transformace, na téma profesionalizace, jejímž cílem je posílit kvalitu a efektivitu veřejných zakázek. V neposlední řadě budou odborníci
debatovat o velkých infrastrukturních
projektech a o posilování prvků spolupráce s cílem podpořit investice. Konference navazuje na nedávnou iniciativu
„Posílení dopadu veřejných investic
efektivnějším a profesionálním zadáváním veřejných zakázek“.

Tip na inspiraci
ze zahraničí
Vcelku nenápadná internetová stránka je výborným
zdrojem inspirace. Na
www.socialvaluecommissioning.org najdete řadu případových studií
o praktické aplikaci sociálně odpovědného veřejného zadávání ve Velké Británii
nebo strategické dokumenty zadavatelů.
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BEST VALUE
vícekriteriální hodnocení ekonomické
výhodnosti nabídek
Debatu o hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny a o možném přínosu tohoto přístupu k realizaci moderní a efektivní
veřejné infrastruktury zorganizoval v Bratislavě 7. 11. 2017 Úrad pre verejné
obstarávanie SR ve spolupráci se Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI), za podpory Úradu vlády SR.
Experti na veřejné zadávání se shodli na
tom, že je efektivní, aby zadavatelé při
volbě hodnotících kritérií respektovali
ekonomické principy investiční činnosti
a posuzovali kvalitu nabízeného řešení
v kontextu nabídkové ceny.

Unikátní metoda Best Value Procurement je založena na nahrazení tradičních modelů řízení, rozhodování a kontroly v rámci veřejných zakázek modelem
stojícím na využívání odborných znalostí, invence a vyšší odpovědnosti dodavatelů. Jedná se o vytvoření prostředí,
ze kterého všichni proﬁtují (win-win).
Ačkoliv může tato metoda na první
pohled vzbuzovat obavy, nakolik je kompatibilní s právem EU upravujícím zadávání veřejných zakázek, skutečnost, že
tato metoda našla a stále nachází uplatnění v členských státech EU, resp. státech, které jsou součástí Evropského
hospodářského prostoru, jednoznačně
takové obavy rozptyluje. Více informací
o akci a prezentace naleznete v odkazu
ZDE.

č. 12
listopad 2017

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání
25. 1. 2017
Opět jsme pro vás připravili seminář,
jehož cílem je poskytnout zejména zadavatelům základní, nicméně komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání. Uskuteční se 25. ledna
2018 od 8.30 do 12.30 hod. v Akademii veřejného investování - Pařížská
4, Praha 1, sál č. 2.
V praktické části vám ukážeme veřejné
zakázky, na nichž bude demonstrováno
právní zakotvení, zvolené téma a přístup zadavatele. Bude se jednat o konkrétní příklady od jednoduchých z ČR,
přes složitější, až ke komplexním ze
zahraničí. Věnovat se budeme také
předběžným tržním konzultacím, formulacím v zadávací dokumentaci, zmíněna bude i případná judikatura SDEU
apod. Předpokládáme i možnost kratšího workshopu, kdy se účastníci budou prakticky věnovat některému z témat.
V případě, že máte zájem účastnit se
semináře, zaregistrujte se včas pomocí
formuláře na webu, kapacita je
omezena.

Společensky odpovědné veřejné zadávání v ČT
V pondělí 13. 11. jste mohli v pořadu
České televize na kanálu ČT1 shlédnout
krátké povídání o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek
a sociálním podnikání.
Podpora sociálních podniků může současně představovat podporu místní zaměstnanosti a ekonomiky, obdobně jako
podpora malých a středních podniků.
V pořadu Sama doma na toto téma hovo-

řily Eva Chvalkovská a Šárka Vokálová.
Vybranou pasáž lze shlédnout ZDE v archivu ČT. Pokud chcete vědět, jak podporovat přístup sociálních podniků k veřejným zakázkám, můžete navštívit náš
web www.sovz.cz, kde se dozvíte podrobnější informace ke všem oblastem tématům, ve kterých lze odpovědný přístup k veřejným zakázkám uplatňovat.
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