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V Curychu staví z recyklovaného betonu, Seminář:
Měření odpovědného
v okolí ho nabízí už deset dodavatelů
veřejného zadávání

Město Curych ročně staví nové veřejné budovy za 370 miliónů Eur. Už v roce
2002 dokončili školu “Im Birch“, která obsahovala 80 % recyklovaného betonu.
Vycházeli z předpokladu, že recyklovaný beton ušetří místo na skládkách
a sníží množství primárních materiálů použitých na stavbě. V roce 2005 pak
město zavedlo povinnou výstavbu veřejných budov s recyklovaným betonem.
Od té doby je při stavbách veřejných budov využíván vždy, když je to technicky
možné. To zvýšilo průměrný podíl recyklovaného materiálu v betonu, v některých případech až na 98 %.
V období 2005 až 2018 bylo v průměru
ročně použito 18,400 m3 betonu, z čehož
90 % (tj. 17,000 m3) bylo vyrobeno z recyklovaného materiálu. To vše aniž by to

jakkoli narušovalo kvalitu nebo bezpečnost budov. Navíc v Curychu zjistili, že
recyklovaný beton má přibližně stejnou
cenu jako beton z přírodních zdrojů
(nebo je o něco málo levnější).
Curych tím doslova způsobil systémovou změnu na místním stavebním trhu.
Poptávka při veřejných stavebních zakázkách ovlivnila nabídku a namísto
původně jediného dodavatele schopného nabídnout recyklovaný beton se nyní
v oblasti Curychu nachází až deset takových dodavatelů. Více informací o přístupu města Curych je k dispozici zde.
Město za své aktivity také letos získalo
ocenění Procura+ v kategorii Procurement Initiative of the Year 2019.

Odpovědné zadávání veřejných zakázek
na služby ostrahy a úklidu
24. října 2019 se na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí uskutečnilo tematické setkání zástupců veřejných zadavatelů, na kterém se diskutovalo o problematice veřejných zakázek na služby ostrahy a úklidu v kontextu uplatňování společensky odpovědných aspektů.
Na setkání zazněly prezentace čtyř
zadavatelů, kteří využili ve svých veřejných zakázkách aspekty společensky
odpovědného zadávání s cílem zajistit si
kvalitu vykonaných služeb a eliminovat
rizika spojená s prací lidí v nedůstojných
pracovních podmínkách.

Velký zájem účastníků vzbudil příklad
České televize, představený vedoucím
oddělení Martinem Rajmanem. Zadavatel (mj. díky předběžným tržním konzultacím) si uvědomoval korelaci mezi
kvalitou služeb a pracovními podmínkami osob realizujících tyto služby, a tak
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V pátek 6. prosince 2019 se uskuteční
odborný seminář „Měření odpovědného veřejného zadávání - proč, co a jak
měřit v odpovědně zadaných veřejných zakázkách“
Seminář je určen pro zadavatele veřejných zakázek, kteří mají zkušenost
s odpovědným zadáváním a rádi by svoji
praxi rozšířili o měření dopadu odpovědného veřejného zadávání. Cílem semináře je seznámit účasníky s britskými
zkušenostmi s měřením sociální hodnoty, tedy měřením dopadu veřejných zakázek na společnost, ekonomiku a životní
prostředí. Zároveň chceme otevřít odbornou diskusi o tom, který z nástrojů
a přístupů představených na semináři
můžeme využít v České republice.
Lektorkami budou Charlotte Österman,
Edita Adamčíková ze společnosti Pax
Tecum Global Consultancy, které připravily kratší workshop již na naší říjnové
konferenci. Tentokrát v rámci celodenního semináře bude možnost jít více do
hloubky a během praktických cvičení
otestovat měření i na příkladech českých
zadavatelů. Další informace zde.

místo soutěže „na cenu“ nastavil hodnotící kritéria tak, aby zvýhodnila ﬁrmy mj.
lépe se starající o své zaměstnance.
Další příklady zazněly od Masarykovy
univerzity, MMR, MPSV, ale i KÚ JMK
a MF (standard pro centrální nákupy
státu pro úklid obsahuje právě i zajištění
důstojných pracovních podmínek).
Příklady veřejných zakázek s uplatněním společensky odpovědných aspektů
najdete zde.

Sledujte i náš facebook
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Nová GPP kritéria pro potraviny,
stravovací služby a automaty
s občerstvením
Evropská komise zveřejnila nová dobrovolná kritéria GPP (Green Public Procurement) pro potraviny, stravovací služby
a automaty s občerstvením. Použití
těchto kritérií při nakupování v tomto
segmentu má potenciál podstatně snížit
případné negativní dopady na životní
prostředí.
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Dobrá praxe v zadávání:

město Jičín

Mezi klíčové cíle tohoto souboru kritérií
patří například tyto: zvýšení podílu ekologických produktů; zamezení konzumace ryb ohrožených druhů a mořských
produktů z nich; podpora vyšší nabídky
rostlinných produktů; zamezení plýtvání
potravinami a zlepšení celkového nakládání s odpady; vyhýbání se používání
zboží na jedno použití; snížení spotřeby
energie v kuchyních a prodejních automatech; snížení spotřeby vody v kuchyních.
Nová kritéria jsou k dispozici v angličtině, brzy budou následovat další jazykové verze včetně české. Odpovědné
a udržitelné aspekty v této oblasti se
snažíme zohledňovat i při akcích v rámci
projektu. Jak jsme se nad udržitelnými
aspekty zamýšleli a jak jsme je uplatnili
například při konferenci Odpovědné
veřejné zadávání 2019, se můžete inspirovat zde.

Projekt na podporu odpovědného
zadávání na konferenci eBF2019
Ministerstvo práce a sociálních věcí
a vedoucí projektu na podporu rozvoje
sociálně odpovědného veřejného zadá-
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vání Leona Gergelová Šteigrová byli
nominováni v několika kategoriích soutěže Fair Sourcing Awards, jejíž vítězové
jsou vyhlašováni vždy v rámci ostravské
konference eBF. I když nominace nakonec nebyly proměněny v nejvyšší příčky,
je vidět, že odpovědného zadávání veřejných zakázek si všímá odborná obec
čím dál častěji.
Na konferenci eBF 2019 byla odpovědnému veřejnému zadávání věnována
část jednoho bloku v rámci hlavního programu pro veřejné instituce, na který
navazoval podrobný seminář. Výstupy
z konference najdete zde. Mimo jiné se
tam můžete podívat na téma „Nová role
nákupu“, kde soukromý sektor mluví
o tématech získání maximální hodnoty
za peníze a udržitelnosti v nákupu.
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Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín je
podtitul článku, který vyšel v říjnovém
vydání časopisu PRO města a obce.
Článek mimo jiné popisuje komplexní
a systematický přístup města při implementaci odpovědného veřejného zadávání. Představeny jsou i tři různé zakázky, ve kterých byly odpovědné aspekty
zohledňovány.
Jičín zakomponoval ustanovení o odpovědném přístupu k zadávání do směrnice o veřejných zakázkách v roce 2018.
Touto vnitřní směrnicí se řídí všechny
odbory, oddělení městského úřadu
a podřízené organizace. Město také zefektivnilo podávání nabídek prostřednictvím jednoduchých formulářů. Více již
v článku, který je s laskavým dovolením
redakce dostupný i na našem webu zde.
Město Jičín spolu s VŠCHT bylo také
oceněno za přínos k rozvoji společensky
odpovědného veřejného zadávání
v České republice na říjnové konferenci
Odpovědné veřejné zadávání 2019 –
viz říjnový newsletter.

Sledujte i náš facebook
@odpovedneverejnezakazky

NEWSLETTER

PODPORA IMPLEMENTACE A ROZVOJE
SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

MPSV aktualizovalo strategii OVZ
Ministerstvo práce a sociálních věcí
aktualizovalo svou Strategii odpovědného veřejného zadávání z roku 2015
a pro oblast veřejného zadávání si deﬁ-

novalo dva klíčové cíle. Prvním cílem je
plošná implementace odpovědného/strategického veřejného zadávání
napříč celým resortem práce a sociálních věcí, tedy rozšíření tohoto konceptu
do každodenní praxe všech resortních
organizací.
MPSV chce být v implementaci strategického/odpovědného veřejného zadávání ostatním organizacím příkladem.
Dále si klade za cíl pokračovat v systematické podpoře implementace a rozvoje tohoto přístupu navenek. Cílem
MPSV je, aby se strategické/odpovědné
veřejné zadávání, které mj. reﬂektuje
dopady veřejných zakázek na společnost, stalo standardní součástí zadávacích postupů veřejných zadavatelů
v ČR. Dokument se Strategií je dostupný
zde.

Seminář - Veřejné zakázky:
Efektivní šetrné budovy, kvalitní vnitřní
prostředí a novinky v dotacích
Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC)
uspořádala 20. listopadu v prostorách
MPSV seminář „Veřejné zakázky: Efektivní šetrné budovy, kvalitní vnitřní prostředí a novinky v dotacích“. Jeho sou-

částí bylo představení projektu Zdravá
škola® a nabídka komplexního řešení veřejných zakázek na rekonstrukce školských objektů, které zajistí dostatečné
větrání, kvalitní akustiku a osvětlení.
CZGBC nabízí zadavatelům poradenské služby, ale také přímo zapůjčení
měřicího zařízení pro zjištění aktuálního
stavu prostředí ve školských objektech.
Zástupce aliance Šance pro budovy podrobně představil možnosti ﬁnancování
energeticky úsporných projektů z Operačního programu Životní prostředí a doporučil konkrétní účinná opatření s potenciálem dlouhodobého efektu, jako
jsou zelené střechy či instalace fotovoltaických panelů. Ohlas měla prezentace věnovaná právnímu kontextu zadávání šetrných veřejných zakázek, která
ukázala výhody i nevýhody použití metody Design & Build.
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SMOČR: Akreditovaný
vzdělávací program
OVZ pro města a obce

Svaz měst a obcí České republiky
organizuje akreditované kurzy s názvem
– Průvodce veřejnými zakázkami Odpovědné zadávání veřejných zakázek.
Možné ještě je registrovat se na seminář,
který se bude konat 3. prosince v Brně.
Jedná se o kurzy průběžného vzdělávání a kurzy průběžného vzdělávání pro
vedoucí úředníky podle § 20 zákona
o úřednících územních samosprávných
celků.
V rámci kurzu v rozsahu šesti vyučovacích hodin se zájemci seznámí s konceptem společensky odpovědného veřejného zadávání, jeho vývojem a jeho náplní,
s relevantní právní úpravou vč. porovnání vhodnosti jednotlivých nástrojů ZZVZ,
s rozhodovací praxí i s osvědčenými
příklady dobré praxe.

V programu nechyběla prezentace k udržitelnému a sociálně odpovědnému
zadávání veřejných zakázek, v rámci
něhož představuje oblast stavebnictví
jedno z nejdůležitějších témat. Česká
rada pro šetrné budovy bude pořádat
semináře na toto téma i v příštím roce,
sledovat můžete přehled aktuálních
akcí.

Sledujte i náš facebook
@odpovedneverejnezakazky

