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Konference
ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2021
Registrujte se na šestý ročník konference Odpovědné veřejné zadávání, která
se koná již 4. listopadu od 9.00 – 17.00 prezenční formou v Lichtenštejnském
paláci v Praze a pro další zájemce bude rovněž živě přenášena online. Na
konferenci se zaregistrujte na stránkách Institutu odpovědného veřejného
zadávání zde.
Konference se zaměří na strategický
přístup k veřejnému nakupování a vybrané aspekty odpovědného veřejného
zadávání. Jejím cílem je zasadit téma
odpovědného veřejného zadávání do
mezinárodního kontextu, představit
národní strategie k prosazování odpovědného nakupování, inspirovat se
praxí zadavatelů a poskytnout výhled
očekávaných trendů v odpovědném
zadávání.
Konference se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva

životního prostředí a Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. Pozvání na konferenci přijal jeho předseda ÚHOS Petr
Mlsna.
Na konferenci bude uděleno ocenění za
přínos k rozvoji odpovědného veřejného
zadávání v České republice. Přijďte se
inspirovat a potkat se s kolegy ze světa
zakázek. Podrobný program je k dispozici zde. Účast na konferenci je zdarma. Stále je k dispozici několik míst do
Lichtenštejnského paláce a neomezená
kapacita pro sledování online.

Konference se koná pod záštitou:

Hlavní témata konference

· Odpovědné veřejné zadávání
– dobrovolná příležitost nebo
zákonná povinnost?
· Odpovědný nákup ICT
· Veřejné zakázky a inovace
pro udržitelná řešení
· Tržiště dobré praxe

Projekt Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek
je spoluﬁnancován Evropskou unií.
http://sovz.cz/ Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Metodika Veřejné zakázky
na inovativní řešení
Technologická agentura České republiky (TA ČR) zveřejnila Metodiku pro zadavatele, která se věnuje zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení. Hledáte ve veřejných zakázkách inovativní
řešení? Co všechno znamená inovace
ve veřejných zakázkách? Jak aplikovat
§ 6 odst. 4 ZZVZ v části inovace? Jak
vyhodnotit, zda je veřejná zakázka vhodná pro uplatnění inovativního řešení?
Existují nějaké příklady z praxe? Metodika je včetně příloh ke stažení zde.

Sledujte i náš facebook
@odpovedneverejnezakazky
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Představujeme další zahraniční řečníky konference OVZ
Gerhard Weiner
Gerhard Weiner je vedoucí centra
Akčního plánu udržitelného zadávání
veřejných zakázek v Rakousku. Od roku
2019 spravuje platformu naBe, servisní
bod Akčního plánu pod Ministerstvem
životního prostředí v Rakousku. Jeho
důležitou rolí je rozvoj environmentálních a sociálních kritérií a jejich aplikace
v rámci zadávání zakázek. Předtím
pracoval téměř osm let jako zástupce
generálního ředitele v zastřešující

organizaci pro organizace aplikovaného
výzkumu se zaměřením na malé a střední podniky technicky zaměřené směrem
k udržitelné výstavbě, obnovitelné energii a environmentálním technologiím,
inovativním materiálům a smart řešením. Je absolventem inženýrského
studia počítačového oboru, doktorský
titul získal ze sociálních a ekonomických
věd.

Dmytro Kapotia
Dmytro Kapotia vede sekci podpory pro
nakupující v Evropě. TCO Certiﬁed je
globální certiﬁkace udržitelnosti pro kancelářské IT produkty a síťová zařízení.
Certiﬁkace nabízí pro IT produkty jedenácti kategorií: displeje, notebooky,
tablety, smartphony, stolní počítače, počítače typu vše v jednom, projektory,
sluchátka, síťová zařízení, produkty pro
ukládání dat a servery.

Kromě udržitelného rozvoje se Dmytro
zajímá o moderní technologie, investice
a vinylové desky.
„Dělejte informovaná rozhodnutí o hardwaru IT, dosáhnete tím svých cílů v oblasti odpovědného dodavatelského
řetězce.“

Marcin Skowron
Marcin Skowron je hlavním poradcem
na oddělení Evropská Unie a Mezinárodní spolupráce v rámci Polského
úřadu pro veřejné zakázky, se šestnáctiletou zkušeností s veřejnými zakázkami
a čtrnáctiletou zkušeností s udržitelnou
politikou veřejných zakázek. Je autorem
mnoha publikací a materiálů v oblasti

udržitelného zadávání veřejných zakázek a lektorem postgraduálního studia
na Vysoké škole ekonomické ve Varšavě.
„Udržitelné zadávání veřejných zakázek
není výplodem fantazie, ale nutností.“
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Institut odpovědného veřejného zadávání
Osvědčení Specialista odpovědného
veřejného zadávání - otevřeli jsme TEST
Absolvovali jste seminář Průvodce
odpovědným veřejným zadáváním po
novele ZZVZ a máte zájem o Osvědčení Specialista odpovědného veřejného zadávání?

Předmětem semináře jsou:
Zásady a principy odpovědného veřejného zadávání
Právní úprava
Odpovědné veřejné zadávání ve fázi přípravy, plánování
Komunikace jako nástroj odpovědného veřejného zadávání
Příležitosti a témata sociálně odpovědného veřejného zadávání
Příležitosti a témata sociálně environmentálně veřejného zadávání
Inovace
Implementace odpovědného veřejného zadávání v organizaci

Otevřeli jsme pro Vás TEST. Více informací jste obdrželi do Vašeho e-mailu.
Seminář a následně i test stále můžete
absolvovat formou webináře, registrujte
se ZDE.

Chcete-li nás kontaktovat, napište nám e-mail na adresu InstitutOVZ@mpsv.cz.

Odpovědný nákup ICT

Zelené zadávání

Téma, které zazní na konferenci a za
české prostředí o něm promluví a o své
zkušenosti se podělí Martin Rajman
z České televize, ze zahraničních hostů
pak Bart Devos z RBA a Dmytro Kapotia
za TCO Certiﬁed (více v programu
konference zde).

Připomínáme, že v rámci projektu OVZ
jsme nechali do češtiny přeložit dvě
publikace TCO Certiﬁed, které mohou
být českým zadavatelům dobrou pomůckou. Více se dozvíte v dokumentech
níže, nebo přímo na konferenci Odpovědné veřejné zadávání 4. listopadu.

Nákup informační a komunikační techniky je předmět plnění, který je vhodný pro
uplatňování požadavků v sociální i environmentální oblasti. Jak v odpovědném
veřejném zadávání lze využít existující
certiﬁkace (štítky) si můžete přečíst více
na stránce Informační a komunikační
technika (ICT) | SOVZ.

Pokyny pro zadavatele Doporučené formulace při používání certiﬁkace TCO Certiﬁed ve veřejném
zadávání
(originál: –Guidance for purchasers
Recommended language for using
TCO Certiﬁed in procurement)
Ekvivalentní doklad o shodě s certiﬁkací TCO Certiﬁed
(originál: Equivalent proof of compliance with TCO Certiﬁed), který lze
využít při formulaci požadavků v zadávací dokumentaci pro případ, že
by dodavatel dokládal požadavky
jinak, než štítkem TCO Certiﬁed.
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Stejně jako v minulém newsletteru i tentokrát vás jménem výzkumného týmu
VŠCHT a Univerzity Karlovy žádáme
o součinnost v rámci celorepublikového
výzkumu o zeleném zadávání. Stačí
vyplnit krátký elektronický dotazník na
této adrese.
Získané informace budou použity k vědecké analýze problému a publikovány
pouze v souhrnných datech, čímž je zajištěna anonymita odpovědí. Informace
nebudou poskytnuty třetí osobě.
Vaše odpovědi budou součástí celorepublikového výzkumu, na kterém se podílejí přední odborníci z Karlovy univerzity a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Cílem výzkumu je zjistit možnosti podpory zlepšení podmínek pro zadavatele,
kteří jsou často pod velkým tlakem soutěžit podle jediného hodnotícího kritéria
a často bez důrazu na environmentální
kvalitu přijímaného plnění.
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Zajištění svozu a likvidace komunálního
a nebezpečného odpadu VUT v Brně
Zakázku na pravidelný svoz
komunálního a nebezpečného odpadu připravovalo v roce 2019 jako nadlimitní, se
smlouvou na dobu neurčitou. Po průzkumu místního trhu s odpady (cca 2 – 3
možní dodavatelé) a teoretických východisek se oproti předešlé veřejné zakázce zadavatel soustředil na kvalitativní
kritéria hodnocení s důrazem na environmentální aspekty. Rozhodl se hodnotit technologickou úroveň vozidel
a současně způsob nakládání se
směsným a komunálním odpadem
(ostatní typy odpadů zadavatel považovali za vytříděné technickou speciﬁkací,
která byla standardně rozčleněna na

základní tříděné složky: plast, papír, sklo
a směsný komunální odpad, v případě
menz také bioodpad). Vzhledem k tehdejší ustálené situaci na trhu s odpady
zadavatel zvolil smlouvu na dobu neurčitou se standardní výpovědní dobou,
která dává oběma stranám možnost
smlouvu vypovědět, pokud se změní
ekonomická situace pro jednu či druhou
stranu. Zvýšení operativnosti svozu
v kontextu přidávání/ubírání sběrných
nádob v jednotlivých lokalitách bylo
docíleno tzv. vyhrazenou změnu závazku. Při přípravě zadávacích podmínek
zadavatel využil mimo jiné i metodiky
Evropské komise. Zpracovaná případová studie je ke stažení zde.

Ministerstvo životního prostředí vysoutěžilo
obnovitelnou elektrickou energii se zárukou původu
V roce 2020 se Ministerstvo
životního prostředí, jako
ústřední orgán státní správy
v otázce ochrany životního
prostředí, při plánování nákupu elektrické energie rozhodlo pro nákup určitého
podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Nákup byl konzultován s odborným
útvarem MŽP - odborem energetiky

a ochrany klimatu. Hned na počátku byla
nalezena shoda v tom, že navzdory
vyšší jednotkové ceně je nákup elektrické energie z obnovitelných zdrojů
(dále také OZE) správnou cestou, jak
aplikovat princip ekologicky udržitelného řešení. Případová studie je k dispozici zde.

Případové studie pro vás zpracovává tým Odpovědného veřejného
zadávání a pravidelně je publikuje na stránkách https://www.sovz.cz/,
kde jich v oddíle Příklady dobré praxe zde naleznete několik desítek
jak z českého, tak ze zahraničního prostředí. Inspirujte se.
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Mezinárodní úspěch
pro české zadavatele
Ocenění Procura+
Porota složená ze zástupců OECD - Erika Bozzay; Národního úřadu pro veřejné
zakázky - Johanna Enberg (Švédsko);
Evropské komise - Katharina KnaptonVierlich a ICLEI - Mark Hidsen vybrala
devět ﬁnalistů ve čtyřech kategoriích.
Pro Českou republiku je velkým úspěchem v kategorii Inovativní zakázka
roku 2021 postup do ﬁnále zakázky
Nejvyššího kontrolního úřadu. O zakázce NKÚ na výstavbu nového sídla
s nejnižšími náklady životního cyklu
jsme nedávno psali a případovou studii
najdete zde. Tato zakázka je ve ﬁnále
spolu se španělským městem Santiago
de Compostela, které soutěží se zakázkou využívající inovací k uspokojení
jedinečných potřeb Santiaga jako města
Světového dědictví na seznamu UNESCO.
Dalším úspěchem pro Českou republiku
v kategorii Udržitelná zakázka roku
2021 postoupil Jihomoravský kraj se
zakázkou na výstavbu dětské léčebny se
speleoterapií v Ostrově u Macochy. Jihomoravský kraj v ní poprvé v plném rozsahu využil mezinárodní smluvní standard
FIDIC v režimu Design & Build (Žlutá
kniha). Dodavatelské sdružení tak zajistilo v rámci jediné smlouvy projekční
práce i vlastní výstavbu léčebny. V obou
klíčových fázích se také počítá s plnohodnotným využitím modelu BIM včetně
společného datového prostředí v nástroji
společnosti DALUX ApS. pro efektivní
sdílení všech informací a jejich následné
využití při správě budovy.
Více informací o cenách 2021 Procura +
lze nalézt na webových stránkách Procura + zde.
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