
	  

	  

	  

	  	  

	  

 
Hodnocení ekonomické výhodnosti 

nabídek na projekty dopravní infrastruktury 
Dobrá praxe a zkušenosti z Nizozemska  

 
10. dubna 2015, Ministerstvo dopravy ČR, Praha 



 

	  

Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s., 110 00 Praha 1, Národní 10/138, t: 222 524 690, e: office@ceskainfrastruktura.cz, www.ceskainfrastruktura.cz 

Úvod: 

Velvyslanectví Nizozemského království a Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), ve spolupráci s Ministerstvem 
dopravy ČR, propagují mezinárodní dobrou praxi při realizaci moderní a efektivní veřejné infrastruktury. Společně usilují 
o zprostředkování diskuze o úspěšných nizozemských zkušenostech s organizací tendrů zaměřených na výběr nabídek na 
veřejné zakázky projektů dopravní infrastruktury s nejlepší ekonomickou výhodností (Best Value Procurement). 

Rijkswaterstaat (Agentura nizozemského ministerstva infrastruktury a životního prostředí) má za sebou dlouhou a 
úspěšnou  historii realizace kvalitní veřejné infrastruktury. Metoda organizace tendrů formou Best Value 
Procurement, byla zavedena v roce 2008 a od té doby prošla změnami a zkouškami v rámci mnoha velkých a 
komplexních infrastrukturních projektů. V roce 2015 představí Česká republika nové prostředí pro veřejné zadávání, 
v reakci na zavedení nových evropských zadávacích směrnic. Nepochybně přitom bude inspirována evropskou dobrou 
praxí a osvědčenými postupy při zadávání a hodnocení projektů veřejné infrastruktury. 

Datum: Pátek 10. dubna 2015 od 8:30 do 14:30 hodin  

Program:  

8:30 15m Registrace & ranní káva 

8:45 45m Budoucnost české dopravní infrastruktury: Důraz na dlouhodobě udržitelnou kvalitu 
Dan Ťok, Ministr dopravy ČR 
Nizozemsko: Skvělá infrastruktura díky úspěšného zadávání veřejných zakázek 
H.E. Ed Hoeks,  velvyslanec Nizozemského království  
Vize nového zadávacího prostředí České republiky 
Ondřej Votruba,  náměstek pro veřejné investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Zahájení diskuse 
Tomáš Janeba a Lukáš Klee, Asociace pro rozvoj infrastruktury 

9:30 45m Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (MEAT) a evropská legislativa 
Jaap de Koning, partner  Witteveen en Bos	  

10:15 15m Přestávka na kávu 

10:30 45m Best Value Procurement – minulost, současnost a budoucnost  
Jeroen van de Rijt, senior konzultant v Scenter, autor knihy o přístupu na bázi optimální hodnoty 

11:15 45m Best Value Procurement v Rijkswaterstaat 
Wiebe Witteveen, ředitel Best Value Procurement oddělení, Rijkswaterstaat 

12:00 30m Oběd 

12:30 100m Praktický workshop: Nastavení kritérií a vyhodnocovací techniky – vzorový dopravní projekt 
Prezentace praktického nastavení kritérií a využití vyhodnocovacích technik vzorové veřejné zakázky projektu 
dopravní infrastruktury k ozřejmění a projednání jednotlivých kroků a doporučení 

14:10 20m Závěrečné shrnutí: Pohled autorů nového zákona o veřejných zakázkách 
Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

14:30  Pozvání na sklenici vína 

Přednášející: Nizozemští experti na oblast Best Value Procurement, MEAT a další techniky, metodiky a aspekty určující 
úspěšný výběr té nejlepší nabídky na veřejné zakázky infrastrukturních projektů, včetně účastníků panelu:  
Wiebe Witteveen, (Rijkswaterstaat) ředitel Best Value Procurement oddělení, Jeroen van de Rijt (senior konzultant v 
Scenter), autor knihy o přístupu na bázi optimální hodnoty, Jaap de Koning, (partner Witteveen en Bos), expert na 
ekonomicky nejvýhodnější nabídkové řízení a Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. 

Místo konání: Konferenční sál ministerstva dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Prague 1 (mapa)  

Cílová skupina: 40-50 účastníků včetně zástupců: 

» Ministerstva dopravy (MD ČR), Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ŘSD, SŽDC a ŘVC 
» Ministerstva místního rozvoje (MMR ČR) 
» Zástupců dodavatelského sektoru, členů ARI.  

Jazyk: Angličtina se simultánním překladem do češtiny 

Kontakt: Asociace pro rozvoj infrastruktury: Tomáš Janeba, m: 606 640 251, e: office@ceskainfrastruktura.cz 


