INFORMATIVNÍ WEBINÁŘ

Metoda BEST VALUE
ve veřejném zadávání
Praktické zkušenosti s hodnocením kvality
a invence u veřejných zakázek. Proč je tato
metoda stále aktuálnější?

středa 14. dubna 2021 od 9:00 do 12:00

Asociace pro rozvoj infrastruktury, skupina Best Value Group, advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, Masarykova
univerzita a časopis Veřejné zakázky si Vás dovolují pozvat na informativní webinář, který stručně představí zahraniční
metodu hodnocení BEST VALUE a zkušenosti s jejím praktickým využitím u veřejných zakázek v České republice.
Metoda BEST VALUE je inovativní způsob hodnocení kvality nabídek s širokým uplatněním napříč veřejnými
zakázkami na služby, dodávky nebo stavební práce. V metodě BEST VALUE je váha cenové nabídky 30 %.
Kvalitativní hodnocení s vahou 70 % je zaměřeno na úroveň expertizy, rizika a přidané hodnoty. Nedílnou součástí je
také pohovor s klíčovými členy týmu, který může mít váhu mezi 20–30 %, tedy stejně jako cena. Tato metoda dává
veřejným zadavatelům příležitost vybrat si uchazeče, který zcela zjevně kvalitativně převýší ostatní, a uchazečům zase
umožňuje předvést, co umí. Pro zavádění nových inovativních přístupů a technologií je tato metoda jako stvořená. Více
na www.zelena-mesta.cz/temata/zadavaci-postupy/.
BEST VALUE byla vyvinuta ve Spojených státech amerických, brzy se však rozšířila do Nizozemí, Belgie a dalších
členských států Evropské unie. Hodnocení podle této metody je plně kompatibilní s evropskou i národní regulací
zadávání veřejných zakázek. V rámci České republiky má s pilotním použitím této metody zkušenosti již řada zadavatelů
v rezortu Ministerstva dopravy, z akademické sféry pak Masarykova univerzita.
Webinář budou moderovat Michal Petřík a Tomáš Janeba.
9:00

15 min

Význam invence a hodnocení kvality ve veřejných zakázkách
Tomáš Janeba, prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury
Michal Petřík, vydavatel, časopis Veřejné zakázky

BEST VALUE – invence a kvalita ve veřejných zakázkách
9:15

75 min

Úvod do metody Best Value – zahraniční zkušenosti
Johannes Hiemstra, Best Value Group

10:30

10 min

Přestávka

10:40

30 min

Metoda Best Value v kontextu českého veřejného zadávání
Josef Hlavička a Csaba Csorba, AK HAVEL & PARTNERS

11:10

20 min

Pilotní aplikace Best Value v akademické sféře
Martin Hadaš, Masarykova univerzita

11:30

10 min

Zkušenosti s Best Value při přípravě vysokorychlostních tratí
Martin Švehlík, Správa železnic

11:40

20 min

Diskuze
Michal Petřík, Veřejné zakázky – moderátor
Johannes Hiemstra, Best Value Group
Josef Hlavička a Csaba Csorba, AK HAVEL & PARTNERS
Martin Hadaš, Masarykova univerzita

12:00

3 min

Závěr a pozvánka na další akce
Tomáš Janeba

Poznámka: Změny v seznamu řečníků a programu jsou vyhrazeny.
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Sledujte nás

Náš web: www.zelena-mesta.cz - živý přenos
Facebook: www.facebook.com/CzechInfra - živý přenos
LinkedIn: www.linkedin.com/company/czech-infrastructure-association/ - informace
ČTK: www.ceskenoviny.cz - živý přenos

Součást cyklu

Tento webinář je součástí ročního cyklu online diskuzních panelů, informativních webinářů a
tematických kulatých stolů nazvaného Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města, který
společně připravila ARI ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky (SMOČR).

Účastníci

200+ live, 2 000+ shlédnutí, včetně zástupců:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

státní správy a Parlamentu České republiky,
krajů, měst a obcí,
správců a provozovatelů městské infrastruktury,
organizací občanské společnosti,
vzdělávacích a výzkumných institucí,
ambasád a zahraničních obchodních komor,
komerčních bank a penzijních fondů,
výrobců a dodavatelů řešení v oblasti trvale udržitelného městského prostředí,
soukromého sektoru a pozvaných hostů.

Publikum

60 % veřejný sektor | 40 % soukromý sektor

Jazyk

Čeština | v případě zahraničních expertů angličtina se simultánním tlumočením do češtiny.
Pro anglickou verzi je registrace nutná, vyžádejte si ZOOM link na: pr@ceskainfrastruktura.cz .

Přístup

Volný přístup

Registrace

Zaregistrujte se, budeme Vás s předstihem informovat: www.zelena-mesta.cz/akce/

Kontakty

Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s.

Svaz měst a obcí České republiky

Tomáš Janeba, prezident ARI
m: +420 606 640 251

Radka Vladyková, výkonná ředitelka
t: +420 234 709 711

Gabriela Švancarová, Public Relations
m: +420 724 930 929

Alexandra Kocková, Public Relations
m: +420 725 607 753

e: office@ceskainfrastruktura.cz

e: smocr@smocr.cz

Na příkopě 583/15, 110 00 Praha 1
IČO: 26671395, DIČ: CZ26671395

5. května 1640/65, 140 00 Praha 4
IČO: 63113074, DIČ: CZ63113074

www.ceskainfrastruktura.cz

www.smocr.cz

Adresa

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro
oblast veřejné infrastruktury sjednocující zájmy a názory více než 50 významných dodavatelů
a institucí, jako jsou projektová a inženýrská studia, stavební firmy, banky a konzultanti.
ARI prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních
vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní udržitelný a efektivní
dlouhodobý rozvoj veřejné infrastruktury. Více na: www.ceskainfrastruktura.cz.
Svaz měst a obcí ČR (SMOČR) je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.
Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí
obcí. Svaz prosazuje společné zájmy obcí a měst ČR a vytváří příznivé podmínky k jejich rozvoji,
posiluje ekonomickou samostatnost měst a obcí a informuje a vzdělává zastupitele i pracovníky
Cyklus
Zelená,především
chytrá, odolná
inkluzivní
města
místních samospráv. Činnost Svazu
je založena
na aktivitěa starostů,
primátorů
a
zastupitelů, kteří se nad rámec povinností ve svém městě či obci věnují i obecným problémům
samosprávy. Více na: www.smocr.cz.
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