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Konference o odpovědném veřejném
zadávání – letos online
Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá 25. 11. 2020 v Praze 5. ročník konference o odpovědném veřejném zadávání. Cílem konference je odborná diskuse o trendech v odpovědném zadávání veřejných zakázek, zejména v reakci
na současnou krizi související s pandemií nemoci COVID-19. Veřejné zakázky
mohou být významným stimulem pro obnovení ekonomického růstu. Na konferenci zazní příspěvky o řešeních, které v době krize odpovědné veřejné zadávání nabízí, a jak lze tento strategický přístup v dnešní praxi využívat.
Zároveň bude uděleno ocenění za přínos ve společensky odpovědném veřejném zadávání v České republice.
Akce je určena zejména pro zadavatele,
odborníky na témata veřejných zakázek
a udržitelnosti, vedoucí představitele
měst, obcí, krajů, státních institucí, zdravotnických zařízení a dalších veřejných
zadavatelů.
Konference se koná v rámci realizace
projektu „Odpovědný přístup k veřejným
nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, který podporuje zadavatele při implementaci strategického
zadávání veřejných zakázek, poskytuje
vzdělávání v oblasti udržitelných nákupů
veřejné správy či publikuje příklady
dobré praxe.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie
COVID-19 bude letos možné konferenci
sledovat on-line. Aktuální program a registrace je ZDE.

INSTITUT ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ
Aktuální nabídka seminářů na říjen a listopad 2020
23. 10. Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní
komunity, ekonomiky a životního prostředí
3. 11. Principy 3E ve veřejném nakupování účelné,
hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků
5. 11. Optimalizace svozu odpadů ve veřejných zakázkách
a příležitosti ke zpracování odpadů
10. 11. Implementace odpovědného/strategického
veřejného zadávání v organizaci
12. 11. Workshop Pokročilé nákupní metody:
akcelerátor zodpovědného veřejného zadávání 1. část
13. 11. Jak podpořit malé a střední podniky požadavky
na férové dodavatelské vztahy?
18. 11. Komunikace s dodavateli při zadávání veřejných zakázek
z pohledu OVZ příležitost nebo důvod k obavám?

KONFERENCE OVZ
25. 11. 2020
registrace spuštěna

19. 11. Pokročilé nákupní metody:
akcelerátor odpovědného veřejného zadávání 2. část

Vzhledem k aktuální situaci
s COVID-19 jsou nabízené
semináře online.
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Platforma
odpovědného
veřejného zadávání
Zadavatelé, kteří mají zájem o implementaci odpovědného zadávání se
sdružují do „Platformy odpovědného
veřejného zadávání“. Ta je založena
jako volné a neformální sdružení subjektů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování. Členové
Platformy získávají metodiky, vzorové
textace, publikace, sdílí příklady dobré
praxe. Projekt na podporu odpovědného
veřejného zadávání MPSV, který Platformu založil a koordinuje ji, nabízí členům individuální konzultace, sestavení
plánů implementace či akčních plánů.
Výhodou je také možnost vzdělávání
a networking s ostatními členy a odborníky (v současnosti především online
formou).

Iniciativa
#nakupujemeodpovědně
Mezi prvních dvacet zakládajících členů
Platformy patří: Statutární město Děčín,
Statutární město Chomutov, město Jičín, město Příbram, Královéhradecký
kraj, Liberecký kraj, Jihomoravský kraj,
Státní pozemkový úřad, Povodí Vltavy,
Povodí Ohře, Česká televize, Letiště
Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy,
Česká správa sociálního zabezpečení,
Státní úřad inspekce práce, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství, Úřad vlády, Masarykova univerzita a Univerzita Karlova.
Členství je bezplatné, a pokud byste
chtěli jako zadavatel do Platformy vstoupit, napište na e-mail:
eva.chvalkovska@mpsv.cz.

Pokročilé nákupní metody:
akcelerátor odpovědného veřejného zadávání
Seminář se uskutečnil ve čtvrtek 8. října
na MPSV pod lektorským vedením Jana
Vaška z Ekonomického Institutu VŠCHT
v Praze.
Seminář seznámil účastníky jak propojit
pokročilé nákupní metody, které musí

bezpodmínečně znát každý nákupčí
veřejného sektoru, s principy odpovědného zadávání. Zároveň ukázal, že
odpovědné veřejné zadávání není brzdou, ale naopak katalyzátorem kvalitnějšího, efektivnějšího a výkonnějšího
veřejného zadávání.

Ministerstvo životního prostředí v rámci Evropského týdne
udržitelného
rozvoje spustilo
iniciativu #nakupujemeodpovědně.
Cílem této iniciativy je motivace ﬁrem,
veřejné správy i jednotlivců, aby nakupovali s rozmyslem a zaměřili se na produkty či služby šetrné k životnímu prostředí
a odpovědné ke společnosti. Současně
iniciativa navazuje na podporu implementace SDG 12 – udržitelná spotřeba
a výroba, které je klíčové pro naplnění
dalších cílů udržitelného rozvoje.
Na webu ČR 2030 najdou všichni zájemci prolinky na metodiky (vč. sovz.cz),
které vysvětlí, jakým způsobem mohou
ﬁrmy nebo úřady zadávat veřejné zakázky a vytvářet strategie odpovědných
nákupů. Firmy a úřady, které přijmou
dobrovolný závazek, mohou využívat
logo #nakupujemeodpovědně a díky
tomu ukázat svým klientům, že jsou
společensky odpovědní a dávají přednost produktům a službám šetrným k životnímu prostředí. Dobrovolný závazek
by měl obsahovat konkrétní, měřitelnou
aktivitu
První závazek, který při spuštění iniciativy přijalo MŽP, naleznete na ZDE.

Odkaz na záznam naleznete ZDE. Pro
shlédnutí záznamu je nutná registrace.
Upozorňujeme, že online workshop
k uvedenému semináři proběhne ve
čtvrtek 12. listopadu od 9:00 – 13:00
a druhá část online semináře Pokročilé
nákupní metody: akcelerátor odpovědného veřejného zadávání se uskuteční 19. listopadu od 9:00 – 17:00.
Registrace jsou již spuštěny na stránkách Institutu odpovědného zadávání
ZDE.
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Příklady dobré praxe
Na webových stránkách Odpovědného veřejného zadávání
přinášíme nový příklad inspirativní praxe: Podpora malých podniků a ekologicky šetrný
pokos travnatých ploch.
Městská část Brno – Komín se cíleně
rozhodla rozdělit veřejnou zakázku na
pokos travnatých ploch, výhrab listí
a související péči o zeleň na tři části,
z nichž se každá vztahuje k jiné lokalitě
městské části, zejména proto, aby se
zvýšily možnosti různých dodavatelů
ucházet se o jednotlivé části veřejné
zakázky v zadávacím řízení.
„Rozhodnutí rozdělit Komín pro účely
pokosu travnatých ploch na tři části
a každou soutěžit samostatně se po
několika měsících zkušeností potvrzuje
jako správné. Naším cílem byla nejen
rychlost provedení seče, ale i taková
péče o trávníky, která bude reﬂektovat
klimatickou změnu. V naší předchozí

Cirkulární zadávání
praxi se ﬁrmy zaužívaných postupů
v péči o zeleň zbavovaly pomalu a navíc
v neuspokojivé kvalitě. Situaci jsme
museli řešit, a proto jsme zvolili strategii,
kde máme možnost práci ﬁrem porovnávat. V případě problému v jedné lokalitě,
neohrozíme seč v celé městské části,“
zdůvodňuje rozdělení zakázky starostka
městské části Brno – Komín, Milada
Blatná.
Vedle toho rozdělení veřejné zakázky na
části prospívá i podpoře účasti malých
a středních podniků v zadávacích
řízeních. Malé a střední podniky mají
pak větší šanci ve veřejných zakázkách
uspět a plnění v menším rozsahu nabídnout. A jedním z dodavatelů, který v soutěži zvítězil, je právě malý podnik.
V určitých místech byly v rámci zeleně
také pilotně vysety různé směsi pro
založení květnatých luk, svým složením
určené do suchých podmínek. Na těch si
úřad testuje, která ze směsí bude v daných lokálních podmínkách nejvhodnější, a to jak z estetického hlediska, tak pro
snížení prašnosti z travnatých ploch,
zpomalení odtoku dešťových srážek
z bouřkových lijáků a pro podporu biodiverzity, zejména širokého spektra hmyzu. S mozaikovitou sečí začal úřad již
v předchozím roce a protože se v suchém létě osvědčila, hodlá v ní prostřednictvím veřejné zakázky pokračovat i nadále. Zadavatel také vnímá, že je důležité o změněném přístupu k plochám
zeleně v městské části komunikovat
s veřejností a činí tak opakovaně, ať už
prostřednictvím místního zpravodaje,
anebo na stránkách úřadu.

Institut cirkulární ekonomiky pořádá
online cyklus přednášek a příkladů
dobré praxe pro zástupce veřejného
sektoru a podnikatelů, kteří mají zájem
získat celkový vhled do problematiky
procesu tvorby veřejných zakázek
a soukromých nákupů s prvky cirkularity.
Cílem kurzu je osvojení si speciﬁckých
znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, která má silnou podporu Evropské komise a která bude v následujících letech značně ovlivňovat široké
spektrum činností: od vývoje a výroby
produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu
životního prostředí až po společenskou
odpovědnost podnikání. Přechod od
lineárního na oběhové hospodářství
změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů
a bude mít zásadní vliv na vývoj nových
postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU, a proto je cirkulární
zadávání jedno z klíčových témat pro
naplňování cirkulární ekonomiky v praxi.
Více na stránkách Incienu.

Ze zahraničí: Procura+

PROCURA+
AWARDS
2020

1. října se v rámci konference „Environmentální aspekty při zadávání veřejných
zakázek v Evropě“ pořádané německým
spolkovým Ministerstvem pro životní
prostředí, ochranu přírody a jadernou
bezpečnost a německou Agenturou pro
životní prostředí udělovaly ceny Procura+. Cenu za „Udržitelného zadavatele
roku“ získalo belgické Veřejné centrum
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pro udržitelnost a inovace ve stavebnictví (KampC). V kategorii „Inovativní
zakázka roku“ zvítězilo město Koprivnica (Chorvatsko), v kategorii „Mimořádná
inovativní ICT zakázka“ zvítězila rakouská Spolková realitní agentura (BIG)
a v kategorii „Iniciativa v oblasti nákupu“
zvítězilo město Haarlem.
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