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Proces zavedení musí být postupná cesta učení a ověřování

METODIKA
2017

PILOTNÍ PROJEKTY ŠKOLENÍ BEST VALUE&

2022

VYHODNOCENÍ
PILOTNÍCH PROJEKTŮ & VHODNOSTI METODIKY

ŠIRŠÍ PRAKTICKÉ UŽITÍ



Experti ze společnosti Best Value Group

§ získali zkušenosti s veřejným zadáváním v Rijkswaterstaat
(nizozemské Ministerstvo infrastruktury a vodních cest) 

§ kde zavedli přístup Best Value při zadávání veřejných zakázek
§ Rijkswaterstaat má dlouhou a úspěšnou tradici ve výstavbě dopravní infrastruktury
§ metoda BEST VALUE byla zavedena v roce 2008, od té doby se úspěšně využila na mnoha 

velkých a komplexních infrastrukturních projektech
§ experti mají zkušenosti také s klienty, jako jsou společnosti ProRail, Nederlandse Spoorwegen

(společnost provozující nizozemské dráhy), město Amsterdam, letiště Schiphol a mnoho dalších



Odborné diskuze – 3 mezinárodní konference od roku 2015

Praha
Duben 2015

Bratislava
Listopad 2017

Praha
Listopad 2018+ 31 měsíců + 12 měsíců



Vznik první obecné metodiky

Období květen – listopad 2017

ARI ve spolupráci s experty Best Value Group 

„Metodika hodnocení kvality u veřejných 
zakázek pro projektové práce, služby 
technických poradců a inženýrskou činnost“

Proaktivní role ÚVO SR:
- proběhlo několik pozitivních jednání
- partner konference v Bratislavě 11/2017
- účastník panelové diskuze



Praktický workshop pro SŽDC

V březnu 2018

• 1-denní workshop

• praktické ukázky realizovaných 

projektů v Holandsku

• lektor: Jeroen Van De Rijt –

zakládající partner Best Value Group



Podpora hodnocení kvality od MD ČR

V dubnu 2018 MD ČR:

• podpořilo veřejné zadávání s 
hodnocením nejlepšího poměru 
ceny a kvality

• doporučilo investorům vyzkoušet 
jmenovitě metodu Best Value
na pilotních projektech

• včetně využití zahraničních expertů



Školení metody BEST VALUE

od dubna 2018 proběhly 3 školení
• 2-denní s užitím případových studií
• lektory jsou zkušení zahraniční experti
• zkušenosti s dopravními projekty
• cena: 25-29,000 Kč bez DPH/osoba

45 lidí má mezinárodní B-certifikát NEVI
mezi nimi zástupci:
• ÚOHS a ÚVO SR
• SŽDC, ŘSD, SFDI, NDS
• Firem - projektantů a zhotovitelů



SŽDC: První pilotní projekt metodou BEST VALUE na služby

Typ Služby – konzultační činnost
Název Studie proveditelnosti 

vysokorychlostní trati Brno -
Přerov - Ostrava 

Konzultace PTK červenec 2018
Termín vypsání Říjen/listopad 2018
Termín pro nabídky Leden 2019
Nabídková cena 30%
Odborná úroveň 20%
Identifikace rizik 15%
Přidaná hodnota 10%
Interview 25%



Dvě paralelní metodiky k hodnocení kvality v ČR

2017
ARI & Best Value Group

2018
SFDI & L.Klee

METODA
Best Value


