
KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELI A DODAVATELI 
VE VEŘEJNÉM ZADÁVÁNÍ

PROGRAM SEMINÁŘE:

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732. 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Efektivní a komplexní odpovědné veřejné zadávání často vyžaduje, aby při hledání vhodného řešení došlo k zapojení trhu. Vhodná komunikace v mezích zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, se tak stává zcela nezbytnou součástí zadávání veřejných zakázek.

Registrace

Komunikace mezi zadavateli a dodavateli ve veřejném zadávání nejen z pohledu odpovědného veřejného zadávání.
Komunikace - příležitost nebo důvod k obavám a neopodstatněný risk? Co komunikace přináší, je to žádoucí a za jakých podmínek?  Obavy z porušení hlavních zásad zadávání . Transparentnost komunikace.
Komunikace s dodavateli a koncept odpovědného veřejného zadávání. Komunikace strategie veřejného zadávání Ukotvení do českých podmínek.

Vystoupí: Sarah Ireland, Director of Commissioning and Improvement, Croydon Council (VB), Agnieszka Kutek, Senior Strategy Officer, Croydon Council (VB), Genine Whitehorn,  Commercial, Strategy, 
Support & Assurance Lead, NHS England (VB), Tim Rudin, Supplier Skills and Responsible Procurement Manager, Commercial Strategy and Performance, Transport for London (VB), Jiří Šimon, ředitel 
Odboru pro veřejné zakázky, Ministerstvo zemědělství (ČR), Petra Ingerová, Oddělení veřejných zakázek, Ministerstvo práce a sociálních věcí (ČR)

Diskuse

Coffee break

Možnosti komunikace mezi zadavateli a dodavateli a jejich praktické využití.
Praktické rady při využívání v zahraničí běžných institutů a možností jako předběžné tržní konzultace, příležitosti "meet the buyer" či technické školení pro dodavatele za účelem zvýšení jejich přístupu k veřejným 
zakázkám. Řízení umožňující jednání s dodavateli, zejména řízení se soutěžním dialogem.  Ukotvení do českých podmínek

Vystoupí:Amman Batth, Director, AMBA Consultancy Ltd. (VB), Yaron-Nessa Alam, Corporate Commissioning Manager, Croydon Council  (VB), Jiří Šimon, ředitel Odboru pro veřejné zakázky, Ministerstvo 
zemědělství (ČR), Petra Ingerová, Oddělení veřejných zakázek, Ministerstvo práce a sociálních věcí (ČR)

Diskuse

Oběd

9.00 – 9.30

 

 

 

 

9:30 – 11:15 

11:15 – 11:30 

11:30 – 13:00  

18. září 2017, 9.00 – 14.00 hod.
Lichtenštejnský palác, Zlatý sál, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1

Pozvánka na mezinárodní odborný seminář

Seminář bude probíhat v anglickém a českém jazyce. Tlumočení bude zajištěno. Seminář je bezplatný. 

Na seminář je nutná registrace prostřednictvím  na webových stránkách projektu, případně kontaktujte Terezu Šmídovovou, elektronického formuláře
tereza.smidova@mpsv.cz, tel. 221 923 283.

13:00 – 14:00  

Britští odborníci představí dobrou praxi v oblasti komunikace mezi zadavateli a dodavateli ve veřejném zadávání,  důraz bude kladen na instituty a možnosti využitelné v České 
republice. Čeští odborníci v rámci společných panelových diskusí navíc objasní, jestli a jak zmíněnou zahraniční praxi použít v České republice dle našeho právního řádu.

http://sovz.cz/akce/mezinarodni-workshop-komunikace-mezi-zadavateli-a-dodavateli-pri-zadavani-verejnych-zakazek-18-zari/
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