Iné kritériá ako najnižšia cena vo verejnom
obstarávaní v oblasti stavebníctva
Najlepšia prax a novo navrhovaný prístup
7. novembra 2017, Bratislava, Slovakia

Úvod
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so Zväzom stavebných
podnikateľov Slovenska (ZSPS) a Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry (ARI), za podpory Úradu pre verejné
obstarávanie SR (ÚVO) organizuje odbornú diskusiu o spôsobe viackriteriálneho hodnotenia ekonomickej
výhodnosti ponúk prostredníctvom metódy BEST VALUE a jej možného prínosu k realizácií modernej
a efektívnej infraštruktúry na Slovensku.
Bude predstavený a prediskutovaný návrh metodiky nového spôsobu hodnotenia ekonomickej výhodnosti pri
verejných zákazkách na intelektuálne služby, ako sú napríklad projekčné a inžinierske činnosti, navrhnuté pre
zadávacie prostredie na Slovensku. Návrh metodiky bol inšpirovaný metódou BEST VALUE úspešne
využívanou v Holandsku a bola pripravená v spolupráci s holandskými expertmi spoločnosti Best Value Group.
Experti z Best Value Group získali bohaté skúsenosti s verejným obstarávaním infraštruktúrnych projektov
v Rijkswaterstaat (Agentúra holandského ministerstva infraštruktúry a životného prostredia, obdoba
slovenskej NDS), kde sa úspešne zaviedla metóda BEST VALUE. Agentúra má dlhodobú a úspešnú históriu
s realizáciou kvalitných dopravných infraštruktúr. Proces verejného obstarávania a hodnotenia ponúk
metódou BEST VALUE bol zavedený v roku 2008 a od tej doby bol overený a rozvíjaný na mnohých veľkých
a komplexných infraštruktúrnych projektoch s celkovou kapitálovou hodnotou presahujúcou 30 miliárd EUR.

---

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) je nezávislá organizácia zamestnávateľov, ktorá už od roku
1990 združuje odborníkov a podniky všetkých veľkostí pôsobiace v pozemnom a inžinierskom stavebníctve.
Ako nepolitická inštitúcia aktívne prispieva k vytváraniu vhodného podnikateľského prostredia
a konštruktívnej celospoločenskej diskusii o stavebníckom odvetví.

Asociácia pre rozvoj infraštruktúry (ARI) je think-tank pre verejnú infraštruktúru, zjednocujúca názory viac
ako 50-tich významných infraštruktúrnych dodávateľov, vrátane projektových a inžinierskych kancelárií,
stavebných spoločností, bánk a poradcov. ARI presadzuje jasné pravidlá plánovania, verejného obstarávania
a riadenia transparentných zmluvných vzťahov podľa osvedčenej medzinárodnej praxe. Propaguje taktiež
alternatívne metódy obstarávania a financovania infraštruktúrnych projektov, ktoré umožnia dlhodobo
udržateľný a efektívny rozvoj verejnej infraštruktúry.
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Date:

7. November 2017

Program:
8:30

30m

Registrácia & ranná káva

9:00

30m

Podpora používania MEAT kritérií aj pri zákazkách financovaných z fondov EÚ
Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR
Vízia použitia viackriteriálneho hodnotenia ekonomickej výhodnosti na Slovensku
Miroslav Hlivák, Predseda, Úrad pre verejné obstarávanie
Význam viackriteriálneho verejného obstarávania pre rozvoj ekonomiky na Slovensku
Pavol Kováčik, Prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Zahájenie diskusie
Pavol Kováčik, Prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Tomáš Janeba, Prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury

9:30

15m

Hodnotenie ekonomickej výhodnosti – dobrá prax z pohľadu Európskej komisie
Jaroslav Kračún, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Európska komisia

9:45

45m

Metoda BEST VALUE a Európská legislatíva
Wiebe Witteveen, Best Value Group, Holandsko

10:30

20m

Prestávka s občerstvením

10:50

30m

Návrh novej metodiky hodnotenia ponúk pri zákazkách na intelektuálne služby
Josef Hlavička, Partner, AK Havel Holásek & Partners

11:20

20m

Pohľad Úradu pre verejné obstarávanie SR
Danka Bekeová, Podpredsedníčka, Úrad pre verejné obstarávanie

11:40

20m

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: Masarykova Univerzita: Skúsenosti s pilotným zadaním verejnej zákazky a
vyhodnotením ponúk podľa inšpirovanej metódy BEST VALUE
Martin Hadaš,, Vedúci odboru verejných zákaziek, Masarykova Univerzita v Brne

12:00

60m

Obed

13:00

110m

PRAKTICKÝ WORKSHOP: Stanovenie kritérií a techniky vyhodnotenia ponúk demonštrovaných na
prípadovej štúdii projektu dopravná infraštruktúra
Wiebe Witteveen, Best Value Group, Holandsko
Jaap De Koning, Witteveen+Bos, Holandsko

14:50

10m

Záverečné zhrnutie
Danka Bekeová, Podpredsedníčka, Úrad pre verejné obstarávanie
Pavol Kováčik, Prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

15:00

Diskusia účastníkov konferencie spojená s občerstvením
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Miesto:

Hotel Tatra, Námestie 1.mája 5, Bratislava, Slovenská republika
(Možnosť zarezervovať si zvýhodnené ubytovanie z dňa 6.11.2017 na 7.11.2017)

Cieľová skupina: 120 účastníkov, vrátane slovenských a českých zástupcov:
»

»
»
»

Štátnych inštitúcií a investičných organizácií: Úrad podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Národná diaľničná
spoločnosť (NDS),
zástupcovia riadiacich orgánov, zodpovedných za vykonávanie operačných
programov v rámci programového obdobia 2014-2020
zástupcovia verejných obstarávateľov, vrátane prijímateľov príspevku z európskych
štrukturálnych a investičných fondov
členovia ZSPS a ARI – zástupcovia projekčných a stavebných dodávateľov.

Jazyk:

Anglický jazyk so simultátnym tlmočením do slovenského jazyka.

Vstup:

Na základe potvrdenej registrácie vstup zdarma

Registrácia:

Žiadosti o registráciu E-mailom na: novosedlikova@zsps.sk. Úspešná registrácia Vám bude
potvrdená následne na Váš e-mail v priebehu 48 hodín.

Kontakt:

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Mgr. Zdenka Novosedlíková, m: +421 903 434 038, e: novosedlikova@zsps.sk
Asociace pro rozvoj infrastruktury
Gabriela Švancarová, m: +420 724 930 929, e: office@ceskainfrastruktura.cz
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