PRACOVNÍ SKUPINA

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
| O PRACOVNÍ SKUPINĚ |
Cílem pracovní skupiny je zvýšení informovanosti zadavatelů veřejných zakázek při specifikaci procesních
a kvalitativních měřitelných parametrů budovy i subjektivních kritérií. Snahou je udělat standard z veřejných
zakázek zahrnujících požadavky na kvalitní trvanlivé řešení.

| CO SE NÁM POVEDLO |

| NOVÉ CÍLE |

Nabízíme veřejným zadavatelům možné cesty,
jak postupovat při zadávání zakázek na úsporné,
šetrné, tedy kvalitní a dlouhodobě efektivní budovy s nižšími provozními náklady, příjemnějším
prostředím pro jejich uživatele a šetrnější k životnímu prostředí a přitom usnadnit realizaci díla.
Veřejné prostředky tak mohou být vynakládány
dlouhodobě efektivněji.

Dlouhodobou intenzivní spoluprací s veřejnou
sférou a potenciálními uchazeči budeme pracovat na změně prostředí veřejného zadávání. Veřejné zakázky se přestanou vypisovat na nejnižší
pořizovací cenu bez dostatečné definice požadavku na kvalitu. Investice do novostaveb i rekonstrukcí financovaných z veřejných prostředků
budou hospodárné a řešení trvanlivá.
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Uspořádali jsme sérii seminářů po ČR ve
spolupráci s ministerstvy s názvem Zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy.
Připravili jsme Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy, který představuje možné přístupy k zadávání tendrů
včetně mnoha kritérií využitelných pro zadávací dokumentace.
Navázali jsme spolupráci ke zvyšování
povědomí k tématu veřejného zadávání
s ministerstvy pro místní rozvoj, průmyslu
a obchodu, práce a sociálních věcí, s municipalitami a dalšími subjekty.
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Ve spolupráci se zadavateli připravíme pilotní projekty veřejných zakázek, u nichž
budou zvoleny postupy a kritéria, vedoucí
ke kvalitnímu šetrnému řešení nové nebo
rekonstruované budovy.
Pilotní projekty budeme propagovat a šířit informace o dobré praxi nejen směrem
k zadavatelům, ale i potenciálním uchazečům tak, aby byli o tendrech informováni.
Zadavatelům veřejných zakázek poskytneme podporu při přípravě tendrů formou
doporučení volby vhodných technických,
environmentálních, sociálních a dalších
kritérií.

| ZAPOJENÍ DO SKUPINY |
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Buďte součástí týmu připravujícího pilotní projekty kvalitně zadaných veřejných zakázek.
Staňte se prostřednictvím Rady odbornými poradci veřejných zadavatelů u zakázek na projektovou přípravu nebo realizaci šetrných staveb.
Změňme společně prostředí veřejného zadávání, aby se poptávala kvalitní řešení místo nejlevnějších.

Pokud vás veřejné zakázky a kvalita v tendrech zajímají, připojte se k nám!
Kontaktní osoba: Petr Zahradník | E: petr.zahradnik@czgbc.org | M: +420 602 253 262
foto: Filip Šlapal

