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Jak podpořit malé a střední podniky
včetně sociálních? Příklad dobré praxe:
Těžební a pěstební práce v lese
Na 544 hektarech lesních porostů hospodaří Technické služby Havlíčkův Brod.
V únoru 2016 zadaly nadlimitní veřejnou zakázku na zajištění těžebních a pěstebních prací. Aby byla umožněna co největší účast uchazečů a aby se mohly
hlásit i malé a střední podniky a sociální podniky, byla veřejná zakázka rozdělena na pět částí.
V části, která se týkala pěstebních činností, uspěl sociální podnik Chráněné

dílny Fokus Vysočina, s.r.o. Co říká jménem zadavatele Ing. Karel Milichovský
o přípravě této veřejné zakázky i úspěšný uchazeč a dodavatel ústy ředitelky
Aleny Šimonové, se dočtete v nově
zpracované případové studii na našem
webu.
Někdy stačí jen rozdělit veřejnou zakázku na části a už tento krok umožní účast
malých a středních či sociálních podniků
v soutěži a dá jim šanci uspět. Navíc má
tento přístup potenciál rozšířit okruh
účastníků zadávacího řízení.

Udržitelná armáda: nákup textilu
Na letošním semináři PROCURA+ byl prezentován příklad dobré praxe v oblasti cirkulárního zadávání, který v roce 2016 získal ocenění za veřejnou zakázku
roku. Jednalo se o nákup textilu pro nizozemské ozbrojené složky.
Nizozemské
ministerstvo
obrany v rámci
zakázek na
nákup textilu
(dělené na části podle věcné povahy plnění: osušky, overaly a šátky) uplatnilo hledisko oběhové ekonomiky a požadovalo minimální podíl recyklovaného materiálu v poptávaných
osuškách, overalech a šátcích ve výši
10 %. Vyšší míra plnění podmínky se
mohla promítnout do hodnocení nabídky. Stalo se tak pouze u osušek (31 %).
V případě overalů byl splněn pouze nejnižší podíl recyklované složky (14 %),
který nepřesáhl hranici 30 % nutnou pro
získání bodů navíc. Kromě toho zadava-

tel přistoupil k rozešívání starých uniforem na části a opětovné využití těchto
částí při výrobě nových uniforem.
Prosazování oběhových aspektů do veřejného zadávání přispívá k efektivnějšímu nakládání zdroji a může vést i ke snížení objemu vyprodukovaných skleníkových plynů. Dalším prezentovaným pozitivním efektem je fakt, že dodavatel vyvinul zcela nový produkt a zadavatel tedy svým působením přispěl k rozvoji inovace vedoucí k vyšší míře udržitelnosti.
Příklad, který akcentuje potřebu včasné
komunikace mezi zadavatelem a potenciálními dodavateli, a který vyjadřuje zájem zadavatele dosáhnout v budoucnosti ještě lepších výsledků, je k dispozici v angličtině zde.
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Konference OVZ 2018
registrace otevřena
Odpovědné veřejné zadávání 2018 –
třetí ročník mezinárodní konference
se bude věnovat společenské odpovědnosti a kvalitě ve veřejných zakázkách.
Debata českých i zahraničních odborníků se tentokrát soustředí na tři klíčová
témata: kvalitu nastavení procesů a řízení zadávání veřejných zakázek, hodnocení kvality zejména z pohledu společenské odpovědnosti a udržitelnosti
a v neposlední řadě na zajišťování férových dodavatelských vztahů.
Konference se uskuteční ve čtvrtek 20.
září 2018 v Kongresovém centru České národní banky (Senovážné náměstí 30, Praha 1). Mimo jiné vystoupí
Shaun McCarthy, který je uznávaným
expertem na oblast udržitelnosti, byl mimo jiné předsedou Komise pro udržitelný Londýn 2012, která fungovala jako
hlavní poradní orgán starosty britské
metropole a ministra pro olympiádu.
Registrovat se můžete prostřednictvím
elektronického formuláře a více o programu se dozvíte ZDE.

Přečtěte si…
ISO 20400 aneb návod, jak zadávat
odpovědně a Udržitelnost by měla být
jedním z cílů, ne speciální záležitostí,
říká britský expert – to jsou dva články
z aktuálního květnového vydání časopisu Veřejné zakázky v praxi. V prvním
příspěvku jsou představeny pokyny pro
udržitelné nakupování a jeho implementaci nejen ve veřejném sektoru ISO
20400. Ve druhém pak na otázky ohledně udržitelnosti odpovídá britský expert
a ředitel poradenské společnosti Action
Sustainability Shaun McCarthy, který
bude také hlavním řečníkem na zářijové
konferenci Odpovědné veřejné zadávání
2018. Rozhovor i článek si můžete přečíst také ZDE.
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Nová kritéria ekoznačky EU pro
úklidové služby ve vnitřních prostorách
Nová environmentální kritéria pro získání
ekoznačky EU
v produktové
kategorii Úklidové služby vydala 2. května
Evropská komise. Soubor nových kritérií bude platný dalších 5 let.
Společnosti poskytující úklidové služby
čelí rostoucímu tlaku na sladění svých
obchodních, sociálních a environmentálních postupů. Nová kritéria ekoznačky EU pro úklidové služby se zabývají
kritickými oblastmi čistících procesů
a pomáhají společnostem podnikat skutečné kroky k udržitelnému čištění. Základem je upřednostňování přípravků,

které jsou označeny některou ze značek
dle mezinárodní normy ISO 14 024, jako
je Ekoznačka EU, ale také Nordic Swan,
Blue Angel, nebo česká Ekoznačka
EŠV.
Kritéria se zabývají i dalšími oblastmi
praxe v úklidových službách. Obsahují
požadavky na energetickou účinnost
elektrických zařízení a přístrojů, spotřebu vody, nakládání s odpady či používání šetrnějších způsobů dopravy.
Cena by již neměla být primárním odlišením při výběru mezi poskytovateli úklidových služeb, protože sociální a environmentální aspekty se stávají stále důležitějšími. Společnosti, které se stanou držiteli Ekoznačky EU, mají od nynějška
možnost jednoduchou a prokazatelnou
cestou doložit účinnost svých environmentálních postupů v rámci odpovědných veřejných zakázek. Více zde.

Váháte jak zadávat veřejné zakázky
společensky odpovědně? Poradíme vám!
O společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek jste již slyšeli. Dává
vám smysl a vidíte v něm hodnotu i příležitost řešit i strategické priority stejně
jako my. Chtěli byste ve vaší organizaci systém odpovědného zadávání nastavit a nevíte jak na to? Ozvěte se nám, využijte bezplatné konzultace.
V rámci projektu Podpora implementace
a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání vám pomůžeme najít
vhodné příležitosti pro společensky odpovědné zadávání ve vašich veřejných
zakázkách, deﬁnovat konkrétní sociální
či environmentální požadavky, kritéria
hodnocení a smluvní podmínky.
Můžeme pomoci implementovat principy sociálně odpovědného veřejného zadávání ve vaší organizaci, vyškolit váš
tým i další zaměstnance, najít příklady
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Slovenský přístup:
novela zákona o verejnom obstarávaní
V souvislosti s nedávnou legislativní činností v oblasti sociálního podnikání přistoupili
slovenští zákonodárci rovněž k novelizaci Zákona
o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.
z. Více informací lze nalézt rovněž zde.
Změny se dotknou možnosti využití výjimek ze zákona v oblasti zakázek pro
sociální podniky (§ 1 odst. 12 písm. v)
bod 1 a § 1 odst. 13) a rovněž otázky
výhrady veřejné zakázky (§ 36a). Na
rozdíl od české úpravy Slovensko
přistoupilo k rozšíření okruhu osob
znevýhodněných na trhu práce i mimo oblast osob se zdravotním postižením a prostřednictvím veřejné zakázky by tedy měli být slovenští zadavatelé schopni napomáhat jiným
sociálně znevýhodněným osobám
(typicky osobám s kriminální minulostí,
dlouhodobě nezaměstnaným apod.).
Slovenský zákonodárce přistoupil rovněž k zákonné deﬁnici sociálního
aspektu v ustanovení § 2 odst. 5 písm.
p). Zvláště zajímavé je stanovení povinnosti zadání alespoň 6 procent ze
zakázek se zohledněním sociálního
aspektu (v případě, že zadavatel v daném roce zahájí deset a více zadávacích řízení), jak stanoví § 10 odst. 7 novelizovaného zákona. Uvedená nová
pravidla mají vstoupit v účinnost až počátkem roku 2020.

dobré praxe i inspiraci v zahraničí. Nebo
vaše zkušenosti budeme sdílet s komunitou zadavatelů zadávajících odpovědně tak, abychom se dále inspirovali navzájem nebo mohli řešit případné překážky. Kontaktujte nás.
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