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Co přinesla konference OVZ 2018
Na konferenci Odpovědné veřejné zadávání 2018 v Praze debatovali odborníci
z České republiky i ze zahraničí na téma, proč společensky odpovědný přístup
může přinést zvýšení kvality zadávání veřejných zakázek. V jednotlivých
panelech diskutovali zástupci OECD, Mezinárodní organizace práce,
Ministerstva ﬁnancí ČR a Francie, města Budapešť, Masarykovy univerzity,
VŠCHT a další.
Dvě stovky účastníků byly 20. září
v Kongresovém centru České národní
banky svědky zajímavé diskuze a věříme, že si většina odnesla inspiraci a odvahu pro používání společensky odpovědných principů při zadávání veřejných
zakázek. Po úvodním slově člena bankovní rady ČNB měl hlavní příspěvek
prvního panelu britský expert Shaun
McCarthy (obě prezentace najdete na
webu). Shaun prezentoval pokyny
Sustainable Procurement ISO 20400,
na jejichž sestavení se jeho tým podílel.

znávají strategický (či udržitelný) přístup
k veřejným zakázkám. Jen necelá třetina těchto zemí však měří dopady tohoto
přístupu. Přitom právě měření může být
zcela zásadním argumentem na podporu prosazování uvedeného konceptu.
Měření zmiňuje pak i Shaun McCarthy,
když pro nastavení procesů nakupování
doporučuje: „Deﬁnovat - stanovit priority
- měřit, kontrolovat." Záznam z konference zpracováváme a následně umístíme na YouTube.

„Jste veřejná instituce. Nemáte právo
nenakupovat udržitelně," připomněl
Shaun apel, který uváděl již v dřívějších
debatách v Británii.

Jihomoravský kraj
bude stavět nízkoenergetickou léčebnu

Od Matthieu Cahena z OECD zaznělo,
že všechny členské státy OECD roze-

Školení
k odpovědnému veřejnému zadávání
Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jsme pro vás připravili
seminář, jehož 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 vám ukážeme veřejné
zakázky, na nichž bude 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
prosím prostřednictvím elektronického formuláře, případně nás kontaktujte.

Krajský úřad JMK plánuje stavbu nízkoenergetické dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, která nahradí
stávající, již nevyhovující budovu. Na
úspěšnou realizaci si ještě chvíli počkáme,
ale záměr a první kroky JMK jsou slibné!
Na předběžných tržních konzultacích
představil zadavatel svůj záměr: využít obnovitelné zdroje energie při provozu budovy, postavit architektonicky zajímavou nekonvenční stavbu zapadající do chráněné
krajinné oblasti Moravský kras, šetrnou ke
krajině i uživatelům.
Krajský úřad JMK zamýšlí stavět metodou
Design&Build, za využití smluvních podmínek dle žluté knihy FIDIC a uvažuje i o tzv.
pokročilém provozním modelu spojeném
se zajišťováním energetického managementu budovy zhotovitelem. Zadávací řízení včetně kompletních zadávacích podmínek je již zveřejněno na proﬁlu zadavatele.
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Ocenění za
odpovědné zadávání veřejných zakázek
Masarykově univerzitě a Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje udělilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Ministerstvo zemědělství ocenění za
implementaci principů společensky
odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v České republice.
Během konference Odpovědné veřejné
zadávání 2018 převzali letos ocenění
z rukou náměstka ministryně práce a sociálních věcí Robina Povšíka kvestorka
Masarykovy univerzity Marta Valešová a Martin Koníček, vedoucí odboru
kancelář ředitele krajského úřadu Jihomoravského kraje.
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Konference
Ecovation 2018
Rakouský IÖB (Innovationsfördernde
Öffentliche Beschaffung) ohlásil konání
konference ECOVATION 2018 - Innovation and Sustainability in Public Procurement, která svede dohromady 200 odborníků na veřejné zakázky k diskusím
na témata cirkulární ekonomiky či inovace a udržitelnosti ve veřejném nakupování.
Konference se uskuteční ve dnech
26. a 27. listopadu 2018 ve Vídni.
Účast nepodléhá poplatku. Více informací o akci naleznete zde.

Naplněné Kongresové centrum České
národní banky dokazuje, že jsme opět
o krok dále k tomu, aby se společensky
odpovědné zadávání veřejných zakázek stalo i v České republice standardem. Více o konferenci zde.

Publikace k sociálním podnikům
Proč zadávat veřejné zakázky sociálním podnikům? Odpovědi naleznete v nově vydané publikaci Podpora sociálních podniků prostřednictvím veřejných
zakázek.
Propojenost veřejných zakázek a sociálního podnikání je v zemích západní Evropy nezpochybnitelná. Základem je evropská právní úprava zadávání veřejných zakázek (Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení
směrnice 2004/18/ES). Ta vychází z toho, že významnou roli při zaměstnávání
nebo jiné podpoře osob se zdravotním,
sociálním nebo kulturním znevýhodněním hrají sociálně zaměřené podniky.
Takový přístup se stále častěji objevuje
i v České republice. Tipy a příklady, jak je
možné sociální podniky podpořit, najdete v publikaci, která je k dispozici i v elektronické podobě ZDE.

Nová pravidla
pro „zelené” nátěry
již i v češtině
V dřívějším vydání newsletteru jsme vás
informovali o vydání nových pravidel pro
nákup udržitelných nátěrových barev
a laků. V letních měsících bylo dokončeno dalších 21 jazykových verzí těchto
pravidel, která byla nedávno uveřejněna
na webu Evropské komise.
Aktuální česká jazyková verze může
zdejším zadavatelům lépe a bez nutnosti
překonávání jazykové bariéry pomoci
nastavit kritéria nákupu dodávek nátěrových barev, laků či silničního značení.
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