Tisková zpráva Sítě ekologických poraden ze dne 10. 3. 2016

Vyšla publikace o ekologických veřejných zakázkách
Síť ekologických poraden dnes vydala novou publikaci zaměřenou na ekologická kritéria ve
veřejných zakázkách. Přináší 15 příkladů dobré praxe ze zahraničí, úvod do ekologických
veřejných zakázek a zejména metodiky pro osm oblastí nákupů výrobků a služeb. Nová
publikace přináší podrobný návod, jak environmentální a sociální kritéria vložit do veřejných
zakázek, jak je správně zformulovat a jak ověřit jejich plnění. Publikaci dnes slavnostně
představila u příležitosti konference věnovanou právě odpovědným veřejným zakázkám
v Brně.
„Každý rok se v ČR utratí desítky miliard za nákupy ve veřejných institucích prostřednictvím
veřejných zakázek. Takto velký objem financí je potřeba utrácet účelně a ohleduplně k životnímu
prostředí.“ říká Jasna Flamiková, místostarostka městské části Brno střed, jedné z institucí, která by
pro praktické nákupy měla publikaci využívat.
Publikace Odpovědné veřejné zakázky má 11 částí, věnuje se praktickým a legislativním aspektům
zadávání veřejných zakázek, ekoznačení, přináší 15 příkladů dobré praxe ze zahraničí a největší
část tvoří metodiky pro osm oblastí nákupů výrobků a služeb:
-

Nákup kancelářského papíru a zadávání tisku formou zakázek

-

Kancelářské potřeby a archivační systémy

-

Kancelářská a výpočetní technika

-

Nábytek a vybavení interiérů

-

Občerstvení a cateringové služby

-

Zakládání a údržba veřejné zeleně, zahradnické potřeby a služby

-

Nákup elektrické energie

-

Úklidové prostředky a služby

Publikace se jmenuje Odpovědné veřejné zakázky a je členěná do sešitů, které lze používat
samostatně. Všechny části jsou ke stažení na webových stránkách
www.zeleneuradovani.cz věnovaných ekologickému provozu úřadů a institucí, které provozuje Síť
ekologických poraden.

Martin Dutkiewič, vedoucí kanceláře Sítě ekologických poraden k nutnosti zavádění kritérií do
veřejných zakázek říká: „Ze zkušeností naší organizace vyplývá, že jsou instituce, které se v této
problematice orientují a mají v tomto směru jasně nastavená pravidla ve směrnicích, ale
existuje také mnoho institucí, které o těchto zásadách nikdy neslyšely, a tudíž je neaplikují.“ Nejen
jim by vydaný materiál měl pomoci.
Kontakt pro novináře: Martin Dutkiewič, Síť ekologických poraden, 778 767 963,
martin.dutkiewic@ekoporadna.cz. Po skončení konference bude následovat volná diskuse
s možností rozhovorů pro novináře.
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