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Úvod 

Úrad pre verejné obstarávanie SR (ÚVO) ve spolupráci se Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska 
(ZSPS) a Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI), za podpory Úradu vlády SR, pořádá debatu o způsobu 
vícekriteriálního hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek metodou BEST VALUE a jejím možném přínosu 
k realizaci moderní a efektivní veřejné infrastruktury na Slovensku. 

Bude představen a diskutován návrh metodiky nového způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti u 
veřejných zakázek na intelektuální služby, jako jsou například projekční a inženýrské služby, navržený pro 
zadávací prostředí na Slovensku. Návrh metodiky byl inspirován metodou BEST VALUE úspěšně užívanou 
v Holandsku a byl připraven ve spolupráci s holandskými experty ze společnosti Best Value Group. 

Experti z Best Value Group získali bohaté zkušenosti s veřejným zadáváním infrastrukturních projektů v 
Rijkswaterstaat (agentura holandského ministerstva infrastruktury a životního prostředí, obdoba slovenské 
NDS), kde metodu BEST VALUE úspěšně zavedli. Agentura má dlouhou a úspěšnou historii s realizací kvalitní 
dopravní infrastruktury. Proces veřejného zadávání a hodnocení nabídek metodu BEST VALUE byl zavedený 
v roce 2008 a od té doby byl ověřený a rozvíjený na mnoha velkých a komplexních infrastrukturních projektech 
s celkovou kapitálovou hodnotou přesahující 30 miliard EUR. 

--- 

 

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) je nezávislá organizace zaměstnavatelů, která už od roku 
1990 sdružuje odborníky a podniky všech velikostí působících v pozemním a inženýrském stavebnictví. Jako 
nepolitická instituce aktivně přispívá k vytváření vhodného podnikatelského prostředí a konstruktivní 
celospolečenské diskuzi o stavebním odvětví. 

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) je think-tank pro veřejnou infrastrukturu, sjednocující názory vice 
než 50-ti významných infrastrukturních dodavatelů, včetně projektových a inženýrských kanceláří, stavebních 
společností, bank a poradců. ARI prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení 
transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe. Propaguje také alternativní 
metody zadávání a financování infrastrukturních projektů, které umožní dlouhodobě udržitelný a efektivní 
rozvoj veřejné infrastruktury.  

 

 

 



 

	

 

Zväz stavebných podnikatel’ov Slovenska, 851 01 Bratislava, Viedenská cesta 5, t: +421 903 434 038, e: novosedlikova@zsps.sk, www.zsps.sk  

Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s., 110 00 Prague 1, Narodni 10/138, m: +420 222 524 690, e: office@ceskainfrastruktura.cz, www.ceskainfrastruktura.cz 

 

Datum:   úterý 7. listopadu 2017 

Program:  

8:30 30m Registrace & ranní káva 

9:00 30m Podpora používání MEAT kritérií u zakázek financovaných z fondů EU 
Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Vize užití vícekriteriálního hodnocení ekonomické výhodnosti na Slovensku 
Miroslav Hlivák, Predseda, Úrad pre verejné obstarávanie 
Význam	vícekriteriálního	hodnocení	ekonomické	výhodnosti	pro	rozvoj	ekonomiky	na	Slovensku																																														
Pavol Kováčik, Prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska                                                                            	

Zahájení debaty 
Pavol Kováčik, Prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska 
Tomáš Janeba, Prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury 

9:30 45m Metoda BEST VALUE a Evropská legislativa 
Wiebe Witteveen, Best Value Group, Holandsko	

10:15 15m Hodnocení ekonomické výhodnosti – dobrá praxe z pohledu Evropské komise 
Jaroslav Kračún, Legal Officer, DG pro interní trh, průmysl, podnikání a SME, Evropská komise	

10:30 20m Kávová přestávka 

10:50 30m Návrh nové metodiky hodnocení nabídek u zakázek na intelektuální služby 
Josef Hlavička, Partner, AK Havel Holásek & Partners 

11:20 20m Pohled Úradu pre verejné obstarávanie SR 
Danka Bekeová, Podpredsedníčka, Úrad pre verejné obstarávanie 

11:40 20m PŘÍPADOVÁ STUDIE: Masarykovy Univerzity - Zkušenosti s pilotním zadáním veřejné zakázky a 
hodnocením ekonomické výhodnosti nabídek inspirovaným metodou BEST VALUE  
Martin Hadaš, Vedoucí odboru veřejných zakázek, Masarykova Univerzita v Brně 

12:00 60m Oběd 

13:00 120m PRAKTICKÝ WORKSHOP: Stanovení kritérií a technika hodnocení nabídek demonstrovaná na případové 
studii projektu dopravní infrastruktury 
Wiebe Witteveen, Best Value Group, Holandsko 
Jaap De Koning, Witteveen+Bos, Holandsko 

15:00 10m Závěrečné shrnutí 
Danka Bekeová, Podpredsedníčka, Úrad pre verejné obstarávanie  
Pavol Kováčik, Prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska 

15:10  Diskuze účastníků spojená s občerstvením 
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Místo:  Hotel Tatra, Námestie 1.mája 5, Bratislava, Slovenská republika                                                                                                                           
Možnost zarezervovat si zvýhodněné ubytování ze 6. na 7.11.2017.  

Cílová skupina:  120 účastníků, včetně slovenských a českých zástupců: 

» Státních institucí a investičních organizací: Úřad podpředsedy vlády SR pre investície 
a informatizáciu SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Národná diaľničná 
spoločnosť (NDS), 

» zástupci řídících orgánů, zodpovědných za realizaci operačních programů v rámci 
programového období 2014-2020, 

» zástupci veřejných zadavatelů, včetně příjemců z evropských strukturálních 
a investičních fondů, a 

» členové ZSPS a ARI – zástupci projekčních a stavebních dodavatelů. 

Jazyk:   Anglický jazyk se simultánním tlumočením do slovenského jazyka. 

Vstup:  Na základě potvrzené registrace vstup zdarma. 

Registrace:	 Žádosti	o	registraci	e-mailem	na	adresu	novosedlikova@zsps.sk nebo na stránce 
www.ceskainfrastruktura.cz/akce/.	Úspěšná registrace Vám bude potvrzená následně na Váš 
e-mail v průběhu 24 hodin. 

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: PR@ceskainfrastruktura.cz 

 

 


