ŠKOLENÍ
Hodnocení veřejných zakázek na základě
nejlepšího poměru ceny a kvality
Metoda BEST VALUE
29.-30. května 2018, Praha

Základní informace
Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) ve spolupráci
s nizozemskými experty ze společnosti Best Value Group (BVG) organizují školení s názvem „Hodnocení
veřejných zakázek na základě nejlepšího poměru ceny a kvality“, na němž představí metodu BEST VALUE
(Školení).
ARI a ZSPS věří, že přístup BEST VALUE využívaný při veřejném zadávání pro intelektuální služby –
inženýrské, projekční a poradenské služby – zvýší celkovou kvalitu nabídek, služeb i výstupů. Tento přístup má
potenciál výrazně zlepšit realizaci moderní a efektivní veřejné infrastruktury v České republice i na Slovensku.
Metoda BEST VALUE je koncept založený na nejlepším poměru ceny a kvality, kde kvalitativní kritéria a cena
jsou posuzovány z pohledu hodnoty za peníze (BV se vyvinula z dříve známé metody MEAT – Most
Economically Advantageous Tender, ekonomicky nejvýhodnější nabídka). Přístup lze úspěšně využít nejen při
výstavbě dopravní a sociální infrastruktury, ale také u projektů z oblasti informačních technologií a služeb, jako
jsou facility management, stravovací a úklidové služby apod.
Experti ze společnosti Best Value Group získali příslušné zkušenosti s veřejným zadáváním v Rijkswaterstaat
(agentura nizozemského Ministerstva infrastruktury a životního prostředí – obdoba českého ŘSD a slovenské
NDS), kde zaváděli přístup Best Value při zadávání veřejných zakázek. Agentura má dlouhou a úspěšnou
tradici ve výstavbě dopravní infrastruktury. Zadávací procesy na základě metody BEST VALUE byly zavedeny v
roce 2008, od té doby se otestovaly a zdokonalovaly na mnoha velkých a komplexních infrastrukturních
projektech v celkové hodnotě přes více než 30 miliard EUR. Experti mají zkušenosti také s klienty, jako jsou
společnosti ProRail, Nederlandse Spoorwegen (společnost provozující nizozemské dráhy), město Amsterdam,
letiště Schiphol a mnoho dalších.
ARI a ZSPS nedávno předložily k odborné debatě návrh nové Metodiky hodnocení kvality u veřejných zakázek
na projektové práce, služby technických poradců a inženýrskou činnost. Metodika byla inspirována metodou
BEST VALUE, která se v uplynulém desetiletí v Nizozemsku velice osvědčila. Metodika je k dispozici v české i
slovenské verzi a je navržena pro stávající prostředí veřejného zadávání v České republice a na Slovensku.

Pilotní projekty
Ministerstvo dopravy České republiky (MDČR) představení této metodiky vítá a podporuje státání investory
(SŽDC a ŘSD) v procesu přípravy pilotních projektů. Pilotní výběrová řízení inspirovaná metodou BEST VALUE
by podle očekávání měla být připravena a vyhlášena v průběhu roku 2018.
S ohledem na zkušenosti ze zahraničí, ARI a ZSPS důrazně doporučují soukromým dodavatelům a
potenciálním uchazečům i veřejným investorům a zadavatelům, aby proškolili své experty, aby lépe pochopili
filozofii a základní principy přístupu BEST VALUE.

Certifikovaný školicí kurz: Zadávání veřejných zakázek na základě Best Value – certifikace B
Školicí kurz představí filozofii a metodiku přístupu BEST VALUE se zvláštním důrazem na způsob, jakým tento
přístup zapadá do evropské legislativy veřejných zakázek.
BEST VALUE je metoda zadávání založená na nejlepším poměru ceny a kvality a představuje jeden ze
základních pilířů úspěšné přípravy a výstavby moderní a efektivní veřejné infrastruktury, přičemž využívá
principy, které jsou široce využívány na mnoha vyspělých trzích.
Školení je určeno expertům, kteří pracují v oblasti zadávání strategických zakázek, mají na starosti řízení
nákupu nebo na pozici obchodních ředitelů a projektových manažerů připravují nabídky a účastní se jejich
realizace. Pořádáme samostatné semináře pro veřejný a soukromý sektor.
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Náplň školení (o čem budeme diskutovat):
•
•
•
•
•
•
•

V čem spočívá přístup BEST VALUE
Efektivnější nákup
Jak profesionalizovat zadávání a řízení zakázek
Jak využít znalostí a odborných dovedností dodavatelů
Jak minimalizovat projektová rizika
Proč jsou pro nás dodavatelé tak často zklamáním
Jak najít toho nejkompetentnějšího dodavatele

Po absolvování školení budou účastníci znát:
•
•
•
•

Základní principy přístupu BEST VALUE
Čtyři fáze metody BEST VALUE
V čem spočívá rozdíl oproti projektům, které nejsou realizovány na základě přístupu BEST VALUE
Jak transformovat:
o základní principy a metody tak, aby odpovídaly potřebě zadavatele a jejich úloze v rámci projektu
z hlediska účastníků nebo zadavatelů, a
o základní principy a metodiku v rámci projektu.

Účastníci kurzu obdrží certifikát B pro zadávání metodou BEST VALUE vydaný jednou
z nejrespektovanějších organizací v oblasti řízení nákupu, NEVI Purspective (Nizozemská asociace pro řízení
nákupu). Asociace NEVI má k přístupu BEST VALUE licenci od Arizonské státní univerzity. Více informací o
NEVI je k dispozici na tomto odkazu: nevi.nl/content/international

Přednášející
Jeroen Van De Rijt | Jeroen je v Nizozemsku považován za duchovního otce přístupu Best Value. Je
spoluautorem nizozemské standardní učebnice o přístupu Best Value (Prestatieinkoop). Tato kniha se
dostala do širšího výběru kandidátů na Knihu roku v oblasti managementu (2011). V roce 2013 tato kniha
vyšla již potřetí. V roce 2016 kniha vyšla v překladech do polštiny a norštiny. Jeroen je také spoluautorem
knihy případových studií Best Value werkt, kterou vydalo Nizozemské sdružení pro Best Value.
Jeroen má rozsáhlé zkušenosti (více než 60 projektů) jak z veřejné, tak i ze soukromé sféry. Jeho práci
s projektovým týmem Fast Track agentury Rijkswaterstaat lze pro metodu Best Value v Nizozemsku
považovat za průlomovou. Díky tomuto projektu agentura Rijkswaterstaat získala v roce 2012 nizozemské
ocenění za nejlepší zadávání zakázek. Vedle toho Jeroen jako první zaváděl přístup Best Value do řady
odvětví; je průkopníkem zavádění této metody například v informačních technologiích (Nizozemská daňová
správa), sociálních službách (město Rotterdam) a zdravotnictví (Achmea).
Wiebe Witteveen | Wiebe má více než dvacetileté zkušenosti se zadáváním komplexních zakázek. Jeho
zkušenosti zahrnují strategii zadávání, řízení zakázek a projektové řízení. Wiebe je považován za jednoho
z původních zakladatelů přístupu Best Value v Nizozemsku. Navrhl přístup Best Value využít v programu
Fast Track a díky jemu lze tuto metodu uplatnit v rámci evropského legislativního rámce. Jako člen hlavního
týmu agentury Rijkswaterstaat získal v roce 2012 nizozemské ocenění za nejlepší zadávání zakázek za
uplatnění přístupu Best Value v programu Fast Track. Tento program představoval skutečný průlom pro
využívání metody Best Value v Nizozemsku.
Později Wiebe ve funkci vedoucího hlavního týmu Best Value tento přístup zavedl a pevně ukotvil v rámci
celé organizace Rijkswaterstaat. V roce 2015 se Wiebe stal spoluzakladatelem společnosti Best Value
Group, která pomáhá se zaváděním přístupu Best Value v organizacích veřejného i soukromého sektoru.
Spolu se svým kolegou Jeroenem van de Rijtem vydal Wiebe knihy s nizozemskými případovými studiemi
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Best Value works a Best Value Flows (vydalo nizozemské sdružení pro Best Value).
Johannes Hiemstra | Johannes je zkušeným konzultantem pro přístup Best Value s desetiletými
zkušenostmi v oblasti zadávání a řízení zakázek pro komplexní dopravní/infrastrukturní projekty. V letech
2010–2016 byl Johannes členem hlavního týmu Best Value v agentuře Rijkswaterstaat. Od roku 2013 je
držitelem certifikátu A+ pro přístup Best Value. Společně s Wiebem Witteveenem pět let pracoval v hlavním
týmu Best Value v agentuře Rijkswaterstaat. Johannes také působí jako školitel organizace NEVI
(Nizozemská asociace pro zadávání zakázek) a Národní finanční a hospodářské akademie při Ministerstvu
financí.

Program
Během dvoudenního školení projdeme jednotlivé fáze metodiky BEST VALUE:
1. den

9:00 – 20:00

1: Filozofie a východiska
2: Příprava
3: Zadání (včetně praktického obchodního případu)

2. den

8:00 – 16:00

4: Vyjasnění
5: Realizace

Místo konání:

AK Havel & Partners, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, 7. patro (mapa)

Cílová skupina: 15 účastníků, kombinace zástupců dodavatelů ze soukromého sektoru: inženýři a
konzultanti, poradci, obchodní ředitelé, manažeři zakázek, odborníci na zadávání zakázek,
právníci; z veřejného sektoru zástupci veřejných zadavatelů, investorů na úrovni ředitelů,
vedoucích pracovníků, projektových manažerů.
Jazyk:

anglický jazyk s konsekutivním překladem do českého jazyka

Cena:

účastnický poplatek bez DPH (21 %) zahrnuje dvoudenní školení a občerstvení/oběd.
Cestovní a ubytovací náklady nejsou zahrnuty. Fakturace bude navýšena o 21% DPH.
Členové ARI:
Zástupci veřejné sféry:
Ostatní:

Kč bez DHP
25 000 Kč
25 000 Kč
29 000 Kč

Členové ZSPS:
Zástupci veřejné sféry:
Ostatní:

EUR bez DPH
1 080 EUR
1 080 EUR
1 200 EUR

Registrace:

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu office@ceskainfrastruktura.cz a do předmětu zprávy
uveďte „ŠKOLENÍ“. Úspěšnou registraci vám potvrdíme do 48 hodin.

Kontakt:

Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s.
Tomáš Janeba, m: +420 606 640 251, e: office@ceskainfrastruktura.cz
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Czech Infrastructure Association (CZIA)
A non-profit civic association registered with the Czech Home Office
under the name “Asociace pro rozvoj infrastruktury”, registration number: 2667 1395.
It was originally registered as the PPP Association (Asociace PPP) in 2004-2012).

Tomáš Janeba, President of the Association
m: +420 606 640 251
e: tomas.janeba@ceskainfrastruktura.cz
Gabriela Spurná, Public Relations
m: +420 724 930 929
e: pr@ceskainfrastruktura.cz
Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s.
Office: občanské sdružení zapsané v rejstříku Ministerstva vnitra pod číslem 2667 1395, DIČ CZ2667 1395.
110 00 Prague 1, Narodni 10/138
Czech Republic
t: +420 222
524 690
Tomáš
Janeba, prezident
e: office@ceskainfrastruktura.cz
m: +420 606 640 251
w: www.ceskainfrastruktura.cz
e: tomas.janeba@ceskainfrastruktura.cz
Gabriela Švancarová, PR
Bank: m: +420 724 930 929
Komercnie:banka,
a.s.
pr@ceskainfrastruktura.cz
Bank account: 3545 3162 0207 / 0100
SWIFT: KOMBCZPP
IBAN: CZ1601000000354531620207
Adresa:
Na příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika
e: office@ceskainfrastruktura.cz
w: www.ceskainfrastruktura.cz
w: www.ceskainfrastruktura.TV
w: www.czechinfra.com
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Na příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, Česká republika
účet v Kč: 3545 3162 0207 / 0100 | SWIFT: KOMBCZPP | IBAN: CZ1601000000354531620207
účet v EUR: 115-5814740297/0100 | SWIFT: KOMBCZPP | IBAN: CZ56 0100 0001 1558 1474 0297
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