
Spoločné pľehliĺsenie o vzáiomnei spolupľáci
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v obhsti rozvoja zodpovedného veľeiného obstaľávania

Ministeľśtva pľáce, sociálnych vecí a ľodiny Slovenskei republikyĺ špĺtálska 4,6,B,BL6 43 Bľatislava,
Slovenská republika

a

Mĺnĺsterství práce a sociálních věcí České ľepubliky
Na Poříčním právu 1'/376'12801' Praha 2,

česká ľepublika

a

Úrad pre veľejné obstaľávanĺe
Ružová dolina 10' P. O. Box 98' 821 09 Bľatislava

Slovenská republĺka

Preambula
Zodpovedné verejné obstaľávanie je v Európe bežným trendom, ktorý podporuje
Smeľnica Euróoskeho oarlamentu a Radv 2oL4l24lEU íd'alei len ..Smeľnica č.

2014/24/EU").

Spotreba verejných inštitucií a ich nákupy tvoria významný podiel na hľubom clomácom
produkte. V krajinách Európsl<ej únie ĺde aź o L4o/o HDP. Táto l<úpna sila má
neopomenutelhý potenciál ovplyvňovať ľh a motivovať ekonomické subjel<ty l(

zlepšovaniu výsledkov vlasbrej činnosti vo vzťahu k živobrému prosřediu a spoločnosti.

odporúčanie OECD z ľol<u 2015 l< verejnému obstarávanĺu; oznámenie Ľuľó1lsl<cj
komisie ,,Making Public Pľocuľement woľk ĺn and for Europe" zo dňa 3. ol<tóbľa 20"17,
uznesenie Európskeho paľlamenfu l< balíl<u v oblasti stratégie verejného obstaľávalliil
zo dňa 4. októbra 20L8 k zlepšovaniu veľejného obstarávania a v neposlednom ľaĺlc łtj

ciele udľžatelhého l'ozvoja oSN (l<onkľénte ciel' Lz.7.) vyjadrujú jasné úsiliĺ: ()
využívanie kúpnej sily veľejných inštitťicií l< motivácii trhu k vyššej miere udľžatel'llosti
v jej ekonomických, enviľonmenńlnych a sociálnych aspektoch.



4. Veľejné inštitucie majú možnosť a vo všeolrecnej ľovine aj povinnosť usĺlovať sa o čo
najnĺžšie negatívne dopady vlashej pľevádzl<y (vľáane nákupov) na živohé pľostredie
či ludské Živo$. Nemôžu dopusti{ aby ich lacný nákup vyvažovalo nadmeľné
poškodzovanie Živoürého pľosü'edia, poľušovanĺe l'udských práv, pracovnoprávnych
štandardov, či neférové jednanie v ľámci dodávatel'ských retäzcov. Súčasne sú zaviazané
nakladať so zveľenými verejnými prostľiedkami hospodárne a poŽadovať v rámci
nákupov čo najhpšiu protihodnohl za vynaložené prosťiedky.

Zodpovedné, ľesp. udrŽatelhé veľejné obstarávanie môŽe napomáhať nielen lepšie
definovať kvalitu zákazky v širšom zmysle a obrátiť pozornosť zadávatelbv verejného
obstarávanĺa od obyčajnej procesnej správnosti k pridanej hodnote a vyššej kvalite
v ľámci nákupov, môže taktiež prispieť ku skvalĺureniu riadenia pľocesov nakupovania
V rámci verejných inštihlcií a perspektívne aj k hospodárnejšiemu nakladaniu
s veľejnými prostriedkami. Zodpovedné verejné obstarávanie smeruje tieŽ k väčšej
mieľe otvoľenosti, rozširovaniu súťaže, spolupráci a budovaniu dôvery medzi
zadávatelini a dodávatel mi.

článok t

Sociálne zodpovedné, ľesp. udľžatelhé verejné obstarávanie je koncept, l<tol'ý sa
dynalnicl<y rozvíja vo všetkých kľajinách Európskej únie. Neopomenutelhé zásluhy
na ľozvoji tohto pľístupu v Českej republike má projekt Podpoľa implementacc
a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání realizovaný Ministeľstvím pľáce a
sociálních věcí České republiky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republĺky a Úrad pre verejné obstarávanie sú v tejto súvislosti
prĺpravené navzájom sa podeliť o svoje doterajšie skúsenosti a pľispievať tak k ľozvoju
udržatelhého verejného obsarávania v Českej republike a v Slovenskej republil<e.

Na základe tohto spoločného prehlásenia Ministerstvo práce, socĺálnych vecí a ľodĺny
Slovenskej republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí Českej ľepubliky a Úľad
pre verejné obstrrávanie vypracujti memoľandum o vzájomnej spolupráci v oblasti
t'ozvoja zodpovedného verejného obstarávania, ktoľého obsahom budú bližšie tl1lľavené
a l<on kreti zov ané dea ily vzáj om nej spolupráce
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Článok 2

1. Toto spoločné prehlásenie je vypracované v slovenskom jazyku, pľičom nie je
považované za medzinárodnú zmluvu a nezakladá žiadne práva ani povinnosti
menovaných ministerstiev podlä medzinárodného práva.

2. Spoločné prehüsenie je vypracované v šiestich rovnopisoch, z ktoľých po ich podpísaní
dostanú účastríci dve vyhotovenia.
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