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Výzva OSN: Rozeběhněme oběhovou
ekonomiku veřejnými zakázkami!
Na konci uplynulého roku uveřejnila
UN Environment (United Nations
Environment Programme) příručku

„Building Circularity into our Economies through Sustainable Procurement“. Materiál staví na dvou pilířích.
Jedním je nákup, který zohledňuje již
existující řešení zahrnující aspekty
oběhového hospodářství. Druhý pilíř
se zaměřuje spíše na využívání nových přístupů směřujících k materiálové a energetické efektivitě. Věnuje
se odklonu od pořizování věcí a zaměření se na nákup služeb.

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Články: Rozhovor
s předsedou ÚVO,
Miroslavem Hlivákem

Kromě praktických sdělení, jak v zakázkách (jakými nástroji) podporovat cirkulární aspekty, naleznete v materiálu
rovněž příklady, které napomohly racionalizovat produkci odpadů v Dánsku aj.
Materiál (ke stažení) má za cíl představit
význam veřejného zadávání pro přechod k cirkulární ekonomice a je určen
jak veřejným zadavatelům a tvůrcům
politik, tak soukromým společnostem
a lídrům byznysu.

Představení investičních akcí
Jihomoravského kraje 2019
Jihomoravský kraj připravuje setkání
s dodavateli stavebních a projekčních prací. Účelem bude seznámit
potencionální uchazeče o veřejné zakázky s plánem investičních akcí Jihomoravského kraje a se záměrem
zahájit zadávání konkrétních veřejných zakázek na stavební a projektové práce v průběhu kalendářního
roku 2019.

předběžných tržních konzultací či
elektronizace a zefektivňování zadávacího procesu. Podrobné informace
budou uveřejněny na proﬁlu zadavatele
Jihomoravského kraje (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/) v sekci Předběžné
tržní konzultace na přelomu ledna a února. Setkání se uskuteční v úterý 19. února 2019 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

Zároveň budou dodavatelům poskytnuty informace o prioritách a způsobech
zadávání veřejných zakázek Jihomoravského kraje, mezi které patří principy odpovědného zadávání, využívání

Rozhovor s předsedou slovenského
Úradu pre verejné obstarávanie, Miroslavem Hlivákem najdete v aktuálním lednovém vydání časopisu Veřejné zakázky v praxi. Pan předseda
se vyjadřuje k fungování samotného
úřadu, ale zejména ke společensky odpovědnému přístupu a zohledňování
sociálním aspektů ve veřejných zakázkách, k němuž se Slovensko legislativně zavázalo.
V aktuálním vydání dále najdete článek
Od podmínky 10 % ke strategickému
přístupu při veřejných nákupech, který popisuje situaci odpovědného veřejného zadávání v České republice a fungování mezirezortní pracovní skupiny,
která byla pro tuto problematiku vytvořena v rámci plnění usnesení vlády č. 531
z 24. 7. 2017.
Oba články jsou dostupné i zde.
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Nová GPP kritéria pro veřejné osvětlení

Avízo: Seminář ISO 20400
– Sustainable Procurement

Závěrem loňského roku uveřejnila
Evropská komise nová pravidla pro
veřejné zakázky v oblasti veřejného

(pouličního) osvětlení. Prozatím jsou
dostupná pouze v angličtině. Pokyny
nabádají k orientaci na energetické
úspory a efektivnost pouličního
osvětlení, jakož i na trvanlivost materiálů a rozšířené záruky. Ukazuje tak
na jasnou souvislost environmentálních opatření s dlouhodobými úsporami a snižováním energetické náročnosti.

7. března a 5. dubna proběhnou v Praze
dva na sebe navazující semináře na téma
implementace společensky odpovědného
veřejného zadávání. Jak tento strategický
přístup k zadávání zakázek zavést, co vše je
potřeba zvážit, nastavit a rozhodnout je velmi
dobře vysvětleno v pokynech ISO 20400 Sustainable Procurement, jejichž představení
bude základem obsahu dvou seminářů. Připravujeme je se zkušenými experty z britské
společnosti Action Sustainability.

Na webu GPP se také můžete dočíst
o plánech v oblasti pokynů GPP. Zejména o tom, která kritéria procházejí revizí,
nebo která kritéria mají být v tomto roce
nově připravena. Předně lze očekávat
dokončení revizí pokynů pro nákup udržitelných potravin a cateringu a udržitelné dopravy. Nově by měly přibýt pokyny
pro udržitelné nákupy datových center
a údržby veřejných prostranství. Závěrem roku se předpokládá dokončení
revize pokynů pro udržitelný imaging
equipment.

Březnový seminář bude úvodem do udržitelného zadávání. Na něj pak v dubnu naváže
seminář, který půjde více do hloubky a zohlední potřeby účastníků. Povede ho Shaun
McCarthy, ředitel společnosti Action Sustainability. Byl odpovědný za udržitelnost londýnské olympiády a také se na tvorbě pokynů
ISO 20400 přímo podílel. Seminář bude užitečný pro ty, kdo veřejné zakázky přímo zadávají, kdo se podílí na formulaci požadavků na
plnění, ale i pro tajemníky úřadů, manažery
udržitelnosti ale také pro zastupitele z měst,
obcí či krajů. Na březnový seminář se můžete
přihlásit ZDE.

Zimní škola OVZ
V polovině ledna proběhla další z řady
škol OVZ. Třídenní seminář se tentokrát
znovu zaměřil na seznámení se základ-

ními principy společensky odpovědného
zadávání veřejných zakázek. Účastníci
se mohli seznámit jak s východisky pro
používání odpovědných aspektů, tak
i s příklady jejich využití v praxi. Jednotlivá témata se věnovala metodice 3E,
implementaci OVZ v organizaci, komunikaci s dodavateli, etickým veřejným
zakázkám, využití OVZ ve facility managementu. Prezentován byl i záměr
využít odpovědné aspekty při výstavbě
nové administrativní budovy.
V tomto roce můžete očekávat ještě
další semináře v rámci školy OVZ, budou již s pokročilejším obsahem. Rádi
opět uvítáme zájemce z řad veřejných
zadavatelů, termíny bude avizovat na
webu a v newsletteru. Prezentace z lednové školy jsou k dispozici ZDE.

Avízo: konference
International Construction
Contracts Conference
16. května 2019 v Clarion Congress Hotel
v Praze se uskuteční konference International Construction Contracts Conference.
Organizátoři by touto konferencí rádi upozornili na nedostatek spolupráce a inovace ve stavebnictví a začali více mluvit
o vztazích, chování a lidské motivaci.
S vědomím, že je nezbytné respektovat
aktuální stav ve stavebnictví. Dopolední
sekce (Smlouvy a projektové řízení) je
věnována stávajícím trendům a případovým studiím. Odpolední sekce (Férové
vztahy a inovace) se pak zaměří na lidskou motivaci a vliv digitalizace – na
oblasti, ve kterých organizátoři spatřují
největší potenciál pro změnu, inovaci
a zlepšení vztahů. Podrobný program
a registrace ZDE.
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